
 

 
 

 أسئلة عامة 

 

 ما هي الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من بنك مسقط ؟ -1
لك بنك مسقط لمساعدتك على التعامل  هاقدميهي خدمة  الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال
هذا  الخدمة متاحة على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع. معنا في أي وقت ومن أي مكان.

لحصول على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة فروعنا أو القلق إمكانية ا يوفر لك التطبيق
 بشأن مواعيد عمل الفرع. 

لفواتير وتحويل األموال بشكل اتفاصيل حسابك وطلب بطاقة االئتمان وسداد االطالع على يمكنك 
 الهاتف النقال الخاص بك. فوري وبسهولة ويسر باستخدام

  

 التطبيق؟ما هو مستوى أمان  -2

معلومات ال يسجل التطبيق أية  آمنة للغاية.من بنك مسقط المصرفية عبر الهاتف النقال  اتدمخال
الخدمات المصرفية من بنك مسقط  تجربة مما يجعل ،على الهاتف تمعامالسجالت للأو حساسة 

ميزات أمان قوية  هناكذلك، بصرف النظر عن و. للغايةآمنة عبر الهاتف النقال 
التطبيق بناًء على أفضل معايير الصناعة عبر بيق. يتم تشفير تبادل البيانات التط في مضمنة أخرى

الخدمات المصرفية من بنك مسقط عبر الهاتف  مما يجعلالمزدوجة مصادقة باستخدام وسيلة الو
 . تطبيًقا موثوًقا بهالنقال 

 ؟تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من بنك مسقط كم سيكلفني -3

االنترنت حسب التعريفة التكلفة الوحيدة التي تنطبق عليك هي استخدام شبكة  .مجانيتطبيق ال
 مزود خدمة االتصاالت لديك. ة من ضوفرالم

 كيف أعرف أن هاتفي متوافق؟ -4

كل ما تحتاج  .النقالة التي تسمح بتصفح شبكة االنترنتمن قبل معظم الهواتف تطبيق مدعوم ال
اتصال السلكي باألنترنت أو  /أو الخامس أو الرابعالجيل الثالث  إليه هو ضمان وجود شبكة انترنت

 . البياناتاتصال 

تطبيق الخدمات المصرفية  من خاللالخاصة بي بيانات الزبون هل يمكنني تغيير  -5
 عبر الهاتف النقال؟

 اناتالمزيد من البيو البريديوالعنوان  البريد اإللكتروني عنوانخيار تقديم طلب تحديث  لديك،  نعم
 على أن تكون مستخدم نشط

الخدمات باستخدام  رصيد الهاتف النقالتعبئة هل يمكنني القيام بإعادة  -6
  هاتف صديقي؟ل وسواء لهاتفي أعبر الهاتف النقال  المصرفية

أو  عمانتلالمرتبط بشبكة أوريدو أو لهاتف النقال لبعملية تعبئة الرصيد سجيل والقيام الت كيمكن ، نعم
 الفواتير. بالدخول إلى خيار سداد أو فرندي  لريدبو /رنة



 

 
 

باستخدام الخدمات المصرفية عبر  ثابتةوديعة تقديم طلب فتح هل يمكنني  -7
 ؟ من بنك مسقط الهاتف النقال

 المصرفية عبر الهاتف النقالالخدمات تطبيق باستخدام  ثابتةتقديم طلب فتح وديعة  كيمكن  ، نعم
 . من بنك مسقط

المصرفية عبر حول تطبيق الخدمات  االستفسارات مزيد منال كان لديماذا لو  -8
 ؟من بنك مسقط الهاتف النقال

من بنك مسقط ،  الهاتف النقالالمصرفية عبر الخدمات حول  إضافية استفسارات إذا كان لديك أية
هاتف  علىالساعة طوال أيام األسبوع مدار المتوفر على على مركز االتصال واصل معنا تاليمكنك 

    www.bankmuscat.com موقعناعلى الدخول عن طريق الواتساب أو أو  24795555: قم ر

  

 والتسجيل والتفعيلالدخول 

     ؟والدخول عليه  الهاتف النقالالمصرفية عبر تطبيق الخدمات  تحميل كيف يمكنني -1

 . للغاية أمر سهل الهاتف النقالالمصرفية عبر الخدمات تطبيق  تحميل واستخدام

  .(Apple Store) آبل  متجر تنزيل التطبيق مناأليفون  أجهزة يمكن لمستخدمي •
فالتطبيق متاح في متجر  وأندرويد بالنسبة لمستخدمي أجهزة هواوي •

 App Gallery) و متجر هواوي )  (Google Play) األندرويد
  

بنك  نم الهاتف النقالعبر  الخدمات المصرفية كيف يمكنني التسجيل للحصول على -2
     ؟ مسقط

 : مستخدم جديد" وأدخل المعلومات التالية تسجيل"قم باختيار 

 الخصم المباشر رقم بطاقة الصراف اآللي /  .1
 المسجل لدى البنك الهاتف النقالرقم  .2
 الرقم السري لبطاقة الخصم المباشر .3
     قبول الشروط واألحكام .4
 (. OTPلمرة واحدة ) الرقم السري أدخل .5
 بنجاح رسالة تأكيد التسجيل لم تتسسوف و اآلن اكتمل التسجيل .6

 

هل يمكن التسجيل للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال لحسابات  •

  ؟سنة  17-15"فلوسي" للزبائن التي تتراوح أعمارهم بين 

 

على الخدمات  "فلوسي"مستخدم جديد لحساب  اسمباإلمكان األن التسجيل بنعم،  -

 المصرفية عبر الهاتف النقال

عن طريق حساب  كالتحويل ودفع الفواتير و الطلبات ال يمكن إجراء اي نوع من المعامالت-

 عبر الهاتف النقال "فلوسي"



 

 
 

المستخدم / نسيت الرقم  اسمبإستخدام خيار نسيت  "فلوسي"يسمح لحساب  -

 السري الموجودة في الصفحة الرئيسية

 لحسابيمكن للمستخدم اإلطالع على جميع المعامالت المتعلقة با -

سنة و أكثر، سوف يتمكن نفس المستخدم  18عندما يصل سن المستخدم إلى  -
جميع الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال مثل بقية الزبائن، علما بأنه إستخدلم ب

 حيث سيتحول حسابه تلقائيًا إلى حساب "شبابي" اليحتاج إلى تسجيل مستخدم جديد
 

 .فقط المسجل لدى البنكتخدام رقم الهاتف النقال باستسجيل اليسمح ب -مالحظة اليرجى  *
زيارة أقرب فرع أو يرجى  المسجل لدى البنك،الهاتف النقال في حال كنت بحاجة لتحديث رقم 

 . لياآلصراف جهاز الالتحديث المباشر عن طريق 

  

هل يمكنني استخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال على مختلف  -3
 ؟نقالةالهواتفي 

في حال كنت بحاجة  .التسجيل مسموح به فقط على رقم الهاتف النقال المسجل لدى البنك
زيارة أقرب فرع أو التحديث المباشر عن يرجى  المسجل لدى البنك،رقم الهاتف النقال  لتحديث

 . طريق جهاز الصراف اآللي

لوجه( لتسجيل اأو هوية  البصمةمن خالل ) التفعيل/ إلغاء  تفعيلكيف يمكنني  -4
 ؟ لخدمات المصرفية عبر الهاتف النقاللالدخول 

 :الخطوات هذه عن طريق اتباع الوجه هويةالبصمة /  تفعيلإلغاء  / تفعيليمكنك 

 . الدخولإعدادات  •
 وجه. الهوية  / البصمةإدارة  اختار  •

 إرساله إلى هاتفك.  تمالذي ( OTPلمرة واحدة  الرقم السري) أدخل رمز التفعيل •

  

إلى حسابه باستخدام تطبيق بنك مسقط للخدمات دخول هل يمكن لصديقي ال -5
 المصرفية عبر الهاتف النقال المثبت على هاتفي؟

باستخدام المعرفات التي حددتها أنت فتح فقط لذا سيشخصية ذو مزايا و هذا التطبيق آمن للغاية
يسمح لعدة مستخدمين بإستخدام ) ال   وقت التسجيلله على هاتفك النقال الذي اشتركت به في 

 للتسجيل / تسجيل الدخول(.نفس الجهاز 

 

 فتح خدمتي؟إعادة كيف يمكنني  -6

 : الهاتف النقالتطبيق بنك مسقط للخدمات المصرفية عبر أن تم إغالق في حال 
 (الرقم السريقم باختيار )نسيت  •
صراف قم بطاقة الرالمستخدم و اسما) إدخال بيانات االعتماد الخاصة بكسيطلب منك  •

 المباشر ( اآللي / الخصم



 

 
 

رقم  على التفعيل رقم تستلمالتحقق من صحة بيانات االعتماد الخاصة بك، سوف بعد  •
 المسجلالهاتف النقال 

  جديد رقم سريإنشاء   كيمكنعندئذ  •

 . الخدمةعادة فتح إل 24795555: رقم البنك على هاتف  تاتصاال بمركز يمكنك أيًضا االتصال

 

 ماذا لو قمت بتغيير هاتفي أو إذا فقدت هاتفي؟ -7

، الجهاز المسجلإلغاء سيتم وسوف  .24795555هاتف رقم على  تمركز االتصاال التواصل مع يرجى
 . التفعيلخطوات  باتباععلى الجهاز الجديد وبعد ذلك يمكنك تفعيل الخدمة نفسها 

 :التفعيلخطوات 

 " الهاتف الجديداذهب إلى خيار " .1
الرقم الصراف اآللي مع  / بطاقة الخصم المباشرورقم  المسجلرقم الهاتف النقال   أدخل .2

  السري
( OTP)لمرة واحدة  يسرال الرقم تستلمالمستخدم، سوف  بياناتالتحقق من صحة بعد  .3

 المسجلالهاتف النقال  على
 رسالة على هاتفك تؤكد نجاح عملية التسجيل  ستستلمبعد ذلك  .4

 

 الخاصة بي بشكل دائم؟( SIMالهاتف ) مت بتغيير بطاقةماذا يحدث إذا ق -8

من مزود  " SIMالهاتف " بطاقة رقم  تغيير بشكل دائم )أيرقم الهاتف  في حال قمت بتغيير
   يرجى زيارة أقرب فرع أو التحديث المباشر عن طريق جهاز الصراف اآللي. الخدمة(، 

 يد باتباع خطوات التسجيل والتفعيل. باستخدام رقمك الجد التفعيليمكنك بعد ذلك إعادة 
  

الهاتف  الحالية ، ماذا يحدث إذا تم تغيير بطاقة (SIMالهاتف ) في حالة تلف بطاقة -9
(SIM ) لنفس الجهاز المحمول؟ 

إلى تعطيل الهاتف النقال الخاصة بك باستخدام نفس رقم  (SIMالهاتف ) لن يؤدي تغيير بطاقة

 عبر الهاتف النقال.  المصرفية اتإلى الخدمدخول ال

 

من من بنك مسقط  الهاتف النقالهل يمكنني الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر  -10
 خارج سلطنة عمان؟

دعوم من أي مكان مالخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من بنك مسقط  يمكنك استخدام تطبيق
 .الخاص بك اإلنترنت خدمةمن قبل مزود 

 

 



 

 
 

 الرقم السري تغيير المستخدم / اسمان نسي

 المستخدم الخاص بي؟ اسمماذا أفعل إذا نسيت  -1

المستخدم  اسمنسيت دخول على خيار المستخدم الخاص بك ، قم بال اسمفي حال نسيت 
 :واتبع الخطوات التاليةالموجودة في الصفحة الرئيسية 

 المستخدم اسمنسيت  -ادخل على خيار  •
 الخصم المباشر اقة الصراف اآللي / ورقم بط المسجل هاتفك النقال أدخل رقم •
لمرة واحدة  الرقم السري بعد التحقق من صحة بيانات اعتماد المستخدم ، ستتلقى •
(OTP)  المسجلالهاتف النقال على رقم 
 هاتفك النقال المستخدم الحالي الخاص بك إلى رقم اسم إرسال ثم سيتم •

 المسجل
 

 ؟ بي الخاصة الرقم السري ماذا أفعل إذا نسيت -2

في الموجودة  الرقم السري نسيت  -باختيار ، قم  الخاصة بك الرقم السري في حالة نسيان
 :الصفحة الرئيسية واتبع الخطوات التالية

  الرقم السري نسيت -على خيار انقر  •
رقم  المستخدم و اسمالنظام إدخال بيانات االعتماد الخاصة بك أي طلب منك سي •

 باشر.الم الصراف اآللي / الخصمبطاقة 
رقم  بعد التحقق من صحة بيانات االعتماد الخاصة بك ، ستتلقى رمز التفعيل على •

 المسجل هاتفك النقال
 جديدة رقم سري بعد ذلك يمكنك إنشاء •

  
 المصرفية عبر الهاتف النقالخدمات لل الرقم السري تغيير

طريق  عن لنقالالهاتف اعبر تطبيق الخدمات المصرفية  باستخدام الرقم السري يمكنك تغيير

 . " الرقم السري تغيير" ختيارا

مع أي  خدمات المصرفية عبر الهاتف النقالالرقم السري لل بعدم مشاركة ننصحك*
 لمزيد من األمان. لعلى فترات منتظمة  الرقم السري وتغيير شخص

  

 المهام  / خدماتال
  

 الهاتف النقال؟ تطبيق المقدمة عبر الخياراتما هي  -1

 

 الحسابات -أ
الودائع الثابتة / حسابات القروض /  /حساب التوفير  /الجاري حسابك الطالع على رصيد ا •

 وبطاقة الدفع المسبق حساب بطاقة االئتمانو األطفال المرتبط حساب فلوسي /حساب



 

 
 

المعامالت في حسابك الجاري وحساب  أشهر منثالثة  ما يصل إلىكشف حساب ل عرض •
 التوفير

 معاملة سابقة قمت بها 10آلخر مصغر كشف حساب  عرض •
حساب بطاقة االئتمان حسب وحساب التوفير وكشوفات الحساب الجاري تنزيل / إرسال  •

 أشهر كحد أقصى( 3)الفترة المختارة 
 

 سداد الفواتير  -ب
الهاتف والتأمينات االجتماعية وفواتير الهاتف النقال وتسجيل ودفع فواتير المياه والكهرباء  •

 خدمات المالية و الدعاية و اإلعالم و الوقود و الغازو ال الثابت واإلنترنت
 تسجيل ودفع رسوم المدرسة •
 تسجيل ودفع فواتير بطاقات االئتمان •

 
 تحويل األموال -جـ

 .  اخرى في بنك مسقط  تحويل األموال بين حساباتك الخاصة وحسابات •
 أي حسابات مصرفية في عمان.  الىتحويل األموال  •
 إلى الهندل لألموا عيالسرالتحويل  •
 إلى سريالنكالألموال  التحويل السريع •
 إلى الفلبينلألموال  التحويل السريع •
 إلى بنغالديشلألموال  التحويل السريع •
 إلى باكستانلألموال  التحويل السريع •
 لألموال إلى مصر التحويل السريع •
تحويل ، مع إتاحة إمكانية تنزيل إيصال سويفتال رمزعن طريق  ادوليً تحويل األموال  •

 السويفت.
 بنك مسقط إلى محفظةأموال أضف  •
 بطاقة مسبقة الدفعال إلىأموال  إضافة •
 بنك مسقط للعمالت المحددة. اليومية من صرف الأسعار التعرف على  •

 طلباتال -د

 تحديث البريد اإللكتروني •
 توفير إضافية  اتلحصول على حساباطلب  •
 دفتر شيكات جديدالحصول على طلب  •
 ة ثابتةفتح حساب وديع •
 فوراً  حسابات متعددةبربط بطاقة الخصم المباشر  •
 الخصم المباشر  بطاقة إيقاف •
 المباشر لبطاقة الخصم الدولي اإلستخدام إيقاف/  تفعيل •
 بطاقة االئتمان إيقاف •
 لبطاقة االئتمان تغيير نسبة السداد •
 إيقاف البطاقة مسبقة الدفع •
 عالتقدم بطلب الحصول على البطاقة المسبقة الدف •
 فتح حساب توفير فوراً   •



 

 
 

 إنشاء رقم سري لبطاقة الخصم المباشر فوراً  •

 إنشاء رقم سري لبطاقة االئتمان فوراً  •

 إنشاء رقم سري لبطاقة مسبقة الدفع فوراً  •

 تسجيل االستفسارات و الشكاوي •

 ضبط لغة الرسائل النصية القصيرة •

 طلب منتجات القروضالتقدم ب •

 االئتمانيةالتقدم بطلب منتجات البطاقة  •

 "اعرف زبونك" بيانات  تحديث البيانات الشخصية •

•  

 استثمار/استرداد الصناديق المشتركة  -ه
 

 ما هي صناديق اإلستثمار المشتركة؟ -1

الصناديق المشتركة هي برنامج استثماري ممول من قبل المساهمين الذين يتداولون في 

االستثمار واالسترداد  :ك خيارممتلكات متنوعة وتتم إدارتها بشكل احترافي. سيكون لدي

 في الصناديق المشتركة.

 

 ما هو صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية وصندوق أوريكس من بنك مسقط؟ -2

بنك مسقط للسيولة النقدية وصندوق أوريكس من بنك مسقط هو صندوق مشترك يديره 

 بنك مسقط إلدارة األصول.

األسواق المالية( هو صندوق أوريكس من بنك مسقط: )منظم من قبل هيئة  •

صندوق مفتوح األجل. وهدفه هو تحقيق زيادة/إرتفاع في قيمة رأس المال على 

المدى البعيد و ذلك من خالل محفظة إستثمارية متنوعة تستثمر في األسهم 

الخاصة و أسهم رأسمال الشركات المدرجة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

ألصول للصندوق يومياً بالريال الُعماني والدوالر أفريفيا. يتم نشر بيانات صافي قيمة ا

 األمريكي على موقع كل من بنك مسقط وسوق مسقط لألوراق المالية.

صندوق سوق المال من بنك مسقط: )منظم من قبل هيئة األسواق المالية( هو  •

أول صندوق معروض في سلطنة عمان، ويهدف إلى تحقيق عائدات مع الحفاظ 

يولة اليومية من خالل اإلستثمار في األصول الحاضرة وذات على رأس المال والس

ودة واستخدام األدوات المالية السوقية الصادرة في عمان ودول مجلس التعاون جال

 الخليجي.

 

 هل يمكنني أن أسجل في صناديق اإلستثمار المشتركة؟ -3

 نعم، يمكنك أن تسجل معنا في صناديق اإلستثمار باتباع الخطوات التالية:

o هب إلى خيار "طلب المنتجات" اذ 

o  اختر فئة الطلب "اإلستثمارات" والخدمة كما سيكون لديك أيضا خيار تحديد الوقت

 المفضل الذي سيتم التواصل فيه معك من قبل البنك.

 



 

 
 

كيف يمكنني أن أستثمر في بنك مسقط للسيولة النقدية أو في صندوق أوريكس  -4

 من بنك مسقط؟

ناديق اإلستثمار المشتركة عن طريق الخدمات المصرفية عبر يمكنك اآلن اإلستثمار في ص

< سيكون  الهاتف النقال، انتقل بكل بساطة إلى "استثمار/استرداد الصناديق المشتركة"

< اإلستثمار في صناديق  لديك خيار اإلسثمار و اإلسترداد في الصناديق المشتركة

 اإلستثمار.

o اختر رقم الملف 
o  بنك مسقط للسيولة النقدية أو صندوق أوريكس من  الصندوق؛ صندوق اسماختر

 بنك مسقط

o سيتم عرض صافي قيمة األصول و الوحدات الحالية 

o  (أخرىاختر حساب الخصم )بالريال العماني أو بعمالت 

o )أدخل المبلغ الذي تريد إستثماره )بالريال العماني 

o  اضغط على زر "إستمرار" و تحقق من البيانات 

o كام و وافق عليهااقرأ الشروط و األح 
o ( أدخل الرقم السري لمرة واحدةOTP "و اضغط علي زر "تأكيد ) 
o  ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح تقديم الطلب 

 
 ما هو الحد األدنى/الحد األقصى لإلستثمار؟ -5

لاير عماني، والحد  50الحد األدنى لإلستثمار في صندوق أوريكس من بنك مسقط هو 

لاير عماني، والحد األقصى  500ط للسيولة النقدية هو األدنى لإلستثمار في بنك مسق

 35,000.للصندوقين هو

 ما هي عدد المعامالت التي يمكنني اجراؤها فاليوم؟ -6

  . 5الحد األقصى للمعامالت اليومية لصناديق اإلستثمار المشتركة هو 

 ؟ أخرىهل يمكنني اإلستثمار في صناديق اإلستثمار المشتركة بعمالت  -7

 .أخرىيمكنك اإلستثمار في صناديق اإلستثمار المشتركة بعمالت  نعم،

 كيف يمكنني استرداد صناديق اإلستثمار؟   -8

يمكنك اآلن استرداد صناديق اإلستثمار عن طريق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، 

< سيكون لديك خيار  انتقل بكل بساطة إلى "استثمار/استرداد الصناديق المشتركة"

 < استرداد صناديق اإلستثمار  إلسثمار و اإلسترداد في الصناديق المشتركةا

o   اختر رقم الملف 
o  الصندوق؛ صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية أو صندوق أوريكس من  اسماختر

 بنك مسقط

o  اختر طريقة االسترداد؛ عبر القيمة الحالية أو الوحدات الحالية 
o  أدخل القيمة/الوحدات 
o التالي" و تحقق من البيانات  اضغط على زر" 
o اقرأ الشروط و األحكام و وافق عليها 



 

 
 

o ( أدخل الرقم السري لمرة واحدةOTP) 
o  "اضغط علي زر "تأكيد 
o  ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح استالم طلب االسترداد الخاص بك 

 ما هي القيمة/الوحدات التي يمكنني استردادها؟  -9

بالكامل. يجب أن ال تقل القيمة أو الوحدات المتبقية عن  يمكنك استرداد القيمة أو الوحدات

 لاير عماني. 1

 

 اتحسابال

 

 ؟الخاص بي البريد اإللكتروني عن طريق كشف حساب  هل يمكنني الحصول على -1

خيار كشف نعم ، يمكنك استالم كشف حسابك عن طريق البريد اإللكتروني من خالل النقر على 
 صيل حسابك. عند عرض تفا الحساب المفصل

 القرض؟ سدادذا يعني ما -2

القروض الفردية من خالل النقر على رابط  سدادمن قائمة الحسابات ، يمكن االطالع على تفاصيل 
يمكن  .السدادالقرض ، يوجد خيار لعرض تفاصيل  سدادفي شاشة  .الملخصفي شاشة  العرض

 :  ثم عرض التفاصيل التاليةالقرض  سداد النقر على زبونلل

 القرضتاريخ استحقاق  •
 مبلغ أقساط القرض  •
 مبلغ القرض األصلي  •
 سعر الفائدة •
 الرسوم  •
 مبلغ براءة الذمة من االلتزام •

  
هل يمكنني االطالع على تفاصيل حساب القرض الخاص بي ، مثل البيانات وتاريخ  -3

  االستحقاق وما إلى ذلك؟
 

 . اإلضافة إلى تفاصيل إطفاء القرضيمكنك االطالع على التفاصيل الملخصة للقرض ب،  نعم
  

 ؟المستغل المبلغهل يمكنني االطالع على رصيد بطاقة االئتمان و -4

   .عرض التفاصيلرصيد بطاقة االئتمان والمبلغ المستغل من بطاقة االئتمان من خيار  عرض يمكنك

 ؟انبطاقة االئتم باستخدام أجريت آخر المعامالت التياالطالع على يمكنني  هل -5

تنفيذها باستخدام بطاقة االئتمان الخاصة بك عن طريق الذهاب معاملة تم  25آخر  عرضيمكنك 
 "كشف حساب موجز".  واختيارإلى صفحة كشف الحساب الموجز 



 

 
 

 واألطفال فلوسيحساب التوفير  -6

األطفال عن طريق الخدمات المصرية فلوسي / حساب كيف يمكنني اإلطالع على حساب 

 لنقال.عبرالهاتف ا

األطفال مع الحساب الخاص فلوسي / حساب يرجى زيارة الفرع وتقديم طلب لربط حساب  •

 (.آبائهم اتبك )حساب

 سوف تستلم رسالة نصية بعد أن يتم ربط الحساب بنجاح.  •

بعد إستالم الرسالة النصية ،يمكنك تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبرالهاتف النقال   •

 األطفال تحت خيار "الحسابات".حساب  /فلوسي سابوعرض ح

 

األطفال عن طريق الخدمات حساب  /فلوسيهل يمكنني إجراء معاملة خصم من حساب  .7

 المصرفية عبرالهاتف النقال؟

األطفال في معاملة الخصم. تم توفير حساب  /فلوسيال. ال يسمح باستخدام حساب 

 هذه الخدمة لغرض اإلطالع فقط.

 

 جدد(فتح حساب توفير )للزبائن ال

هل يمكنني فتح حساب جديد في بنك مسقط من خالل الخدمات المصرفية عبر  .1

  الهاتف النقال؟

نعم، يمكنك فتح حساب جديد في بنك مسقط إذا لم تكن احد زبائن بنك مسقط وذلك من خالل 

  .الضغط على الرابط الموضح في صفحة تسجيل الدخول لفتح حساب توفير

 ا لفتح حساب جديد في بنك مسقط؟ما هي المستندات التي أحتاجه .2

 

 المستندات المطلوبة:

 للعمانيين : 

 البطاقة الشخصية سارية الصالحية •

 إثبات العمل )فقط إذا كان المتقدم موظف( •

 إثبات العنوان )يمكنك ارفاق اثبات العنوان ألحد األقارب( •

 لغير العمانيين: 

 بطاقة المقيم سارية الصالحية •

 جواز السفر  •

 ل )فقط إذا كان المتقدم موظف(إثبات العم •

 )إثبات العنوان )يمكنك ارفاق اثبات العنوان ألحد األقارب

 

إذا كنت من عمالء االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا( أو من المعرضين  .3

للمخاطر سياسيا/ أصحاب المناصب الرفيعة، هل يمكنني فتح حساب جديد في 

 بنك مسقط؟



 

 
 

إذا كنت من عمالء االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا( أو من  ال، يرجى زيارة الفرع

 المعرضين للمخاطر سياسيا/ أصحاب المناصب الرفيعة

 

إذا كنت أحد عمالء المعيايير الموحدة لإلبالغ الضريبي، هل يمكنني فتح حساب   .4

 جديد في بنك مسقط؟

الرقم التعريفي الضريبي.إن لم يتوفر نعم، يمكنك فتح الحساب من خالل ذكر دولة الضرائب أو 

 الرقم الضريبي، يرجى ذكر سبب عدم حصولك على الرقم التعريفي الضريبي.

 

كيف يمكنني فتح حساب جديد في بنك مسقط من خالل تطبيق الخدمات   .5

 المصرفية عبر الهاتف النقال؟

 

تف النقال من بنك " في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهافتح حساب توفيرقم باختيار " • 

 للتطبيق.  مسقط و يرجى التأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار

ن و بطاقة المقيم وجواز السفر يسيطلب منك إكمال مسح البطاقة الشخصية للعماني •

 ن للتحقق من الهويةيلغير العماني

التحقق الحيوي للوجه عملية  اذا تمت عملية المطابقة بنجاح، سيطلب منك إكمال •

يديو مباشر لعملية مسح الوجه، بإتباع اإلرشادات الموضحة على الشاشة. بتسجيل ف

 ال يسمح لغير المقيمين أو الحسابات المشتركة باستخدام هذه الخدمة. 

بعد اتمام عملية التحقق بنجاح ، سيطلب منك ملىء الخانات اإللزامية لبياناتك  •

ميل إثبات العمل/التوظيف و الشخصية و تفاصيل الحالة الوظيفية و عنوان السكن مع تح

 )إن وجد(. اثبات مكان اإلقامة أيضا

سيتم تقديم طلبك و فتح حسابك بنجاح و ارسال رقم الحساب و استمارة فتح  •

 الحساب عبر خدمات الرسائل النصية لبنك مسقط والبريد اإللكتروني.

 

 تم فتح حسابي بنجاح، ما هي الخطوات التالية؟  .6

 الخطوات كالتالي:

 :ةزيارة الفرع مع إحضار المستندات المطلوبيرجى 

رقم الحساب الذي تم ارساله عبر خدمة الرسائل النصية لبنك مسقط والبريد  •

 اإللكتروني

يرجى إحضار البطاقة الشخصية / بطاقة المقيم األصلية والمستندات المطلوبة أثناء  •

 فتح الحساب 

 أيضا إبراز نسخة من استمارة فتح حسابك )اختياري(  •

 سيقوم موظف البنك بتفعيل حسابك وخدمة السحب. •

على البطاقة  سمستحصل على بطاقة الخصم المباشر لبنك مسقط. ويمكنك اختيار اال •

 عند اإلستالم.

 

 



 

 
 

 هل يمكنني التحويل باستخدام الحساب على الفور؟ .7

كن ال، حيث يجب زيارة الفرع وتقديم المستندات المطلوبة لموظف البنك لتفعيل حسابك لتتم

 من السحب.

 

 يحدث إذا لم أزور الفرع بعد فتح حسابي بنجاح؟سماذا  .8

أشهر، فقد يتم إغالقه من قبل  6يرجى المالحظة أنه إذا لم يتم تفعيل الحساب في غضون 

 .شهرا 12البنك أو سيصبح الحساب غير نشط بعد 

 

 سنة هل يمكنني فتح حساب توفير جديد في بنك مسقط؟  18عمري أقل من  .9

 .سنة 18كنك فتح حساب جديد في بنك مسقط إذا كان العمر أقل من ال يم

 

 ما هو الحد األقصى لمحاوالت لتصوير البطاقة الشخصية / بطاقة المقيم؟ .10

محاوالت، يرجى إعادة  3. إذا فشلت عملية التصوير الضوئي في 3الحد األقصى للمحاوالت هو 

 .أخرىعملية فتح الحساب مرة 

 

 تحويالت األموال

البنوك  أحدآخر لدى مستفيد  حساب بنك مسقط إلى  تحويل األموال منيمكنني  هل .1
 معاملةتلك الستغرق ت سوف الوقتإذا كان األمر كذلك، كم من  ؟ في عمان خرىاأل

 تتم معالجتها؟ل

عن  في سلطنة عمانآخر  فيحساب مصر  حساب بنك مسقط إلىمن  تحويل األموال  يمكنك نعم،
معاملة سيتم تنفيذ  .التحويالتقائمة  فيعمان"  في أخرىبنوك  اتإلى حسابالخيار "تحويل  طريق

 التحويل فوراً وسيتم إضافة األموال إلى حساب المستفيد مباشرة حتى خالل أيام اإلجازات الرسمية.

حساب بنك   من عبر البنوك في أي مكان في العالم إجراء تحويل دولي نييمكنهل  -2
 ؟ هذه المعامالت معالجةل نحتاجهالوقت  كم من ؟ مسقط

والذي إلى أي بنك في أي مكان في العالم  من الممكن تحويل األموال من حسابات بنك مسقط
" الدولية التحويالت المصرفية "اخيار  ستخدمعن طريق ا تكامل مع شبكة سويفتيكون م

ه يرجى مالحظة أن التحويالت ،في قائمة   الهاتف النقالعبر  الموجود في تطبيق الخدمات المصرفية
 . رسوم رمزيةسيتم تطبيق 

سنغافوري ، ين ياباني ، دوالر نيوزلندي ، دوالر )دوالر استرالي ،   الشرقيةالدول لعمالت بالنسبة 
الدول غير معامالت لبالنسبة  يوم العمل التالي.في سيتم تنفيذ المعامالت دوالر هونج كونج( 

قبل الساعة للتعليمات التي تصدر اليوم وذلك بالنسبة  في نفسلتعليمات افسيتم تنفيذ  يةشرقال
في يوم العمل مساًء فستتم  14:00مساًء أما بالنسبة للتعليمات التي تصدر بعد الساعة  14:00

 التالي. 



 

 
 

هل يمكنني الحصول على إيصال تحويل السويفت عند القيام بالتحويل الدولي  •

 لألموال؟

التحويل الدولي سويفت من خالل التحويالت < التحويل  نعم، ستكون قادًرا على تنزيل إيصال
 الدولي لألموال < عرض سجل المعامالت < المعامالت < تنزيل إيصال تحويل السويفت.

حساب المستفيد في الهند إلى حساب بنك مسقط   تحويل األموال منني يمكنهل  -3
 ومتى سيتم معالجة هذه المعامالت؟

السريع التحويل  " خيار ابات بنك مسقط إلى الهند باستخداممن الممكن تحويل األموال من حس
ية(. سيتم تنفيذ هذه سممن الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال )تطبق الرسوم اال" إلى الهند

بنك االحتياطي  وفًقا إلرشاداتوذلك بالنسبة للتعليمات التي تصدر المعامالت في نفس اليوم 
 (.  RBIالهندي )

  ؟(IMPSموال )لأل يتحويل الفورخدمة ال يما ه -4

التحويالت المالية  للبنوك المختارة التي يتم تمكينها لتلقييوجد التحويل الفوري لألموال بالنسبة 
 . طوال أيام األسبوع هي خدمة تعمل على مدار الساعةوالخارجية 

 ما هو حد كل معاملة؟ -5

 بحد أقصى مائتي ألف روبية لكل معاملة 

حساب المستفيد في إلى حساب بنك مسقط  ألموال منتحويل اني يمكنهل  -6
 باكستان ومتى سيتم معالجة هذه المعامالت؟

تحويل ال" خيار باستخدام باكستان من الممكن تحويل األموال من حسابات بنك مسقط إلى
الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال )تطبق الرسوم في تطبيق " السريع إلى باكستان

  ية(.سماال

حتى الصادرة للتعليمات وذلك بالنسبة تنفيذ معامالت البنوك في باكستان في نفس اليوم سيتم 
في يوم العمل التالي مساًء  4:30بعد الساعة الصادرة سيتم تنفيذ التعليمات  مساًء. 4:30الساعة 

  ساعة عمل مشتركة بين عمان وباكستان. 24حوالي  اتعودفمتستغرق معالجة ال للبنك.

 

 الهاتف محفظة رقم إلى مسقط بنك في حسابي من المبالغ تحويل يمكنني هل -7

 المعاملة؟ هذه إلتمام المستغرق الوقت هو وما باكستان، في النقال

باستخدام خيار التحويل في باكستان من حساب بنك مسقط للمحفظة  المبالغمن الممكن تحويل 

يتم إيداع المبلغ بشكل ، وسو اإلنترنتفي خدماتنا المصرفية عبر الهاتف النقال أ السريع لباكستان

 فوري.

 



 

 
 

 كمستفيد؟ المحفظة رقم إضافة يمكنني كيف -8

 :عند اختيار خيار التحويل السريع لباكستان

 إضافة مستفيد اضغط على  -
 المحفظة اختر -
 ةتعبئة التفاصيل المطلوبقم ب  -
 رمًزا 11إدخال رقم المحفظة المكون من قم ب  -
 مة.بنك المستفيد من القائ اختر  -

 

 جديد؟ مستفيد حساب لتفعيل المستغرق الوقت كم -9

 :يستغرق التفعيل
 دقيقة،  15 :المصرفية عبر الهاتف النقال الخدمات
 تم تفعيل الحساب مباشرة.ي : المصرفية عبر اإلنترنت الخدمات

 

 المعاملة؟ لحالة تأكيد على سأحصل هل -10

كتروني لتأكيد نجاح أو فشييل بريد إلقصيييرة و  رسييالة نصيييةعن طريق إبالغك  نعم، سيييتم 

 المعاملة.

 المبلغ؟ السترجاع المستغرق الوقت وكم المعاملة؟ رفض يتم متى -11

غير صييحيحة. سيييتم اسييترداد المبلغ في  ) رقم المحفظة كمسييتفيد(إذا كانت تفاصيييل الدفع 

 أيام عمل. 7 خاللأيام عمل، ويتم إرجاع المبلغ  7غضون 

 
 

اب بنك مسقط إلى رقم حساب أو رقم حس يمكنني تحويل األموال من هل -12
 المستفيد في بنغالديش ومتى سيتم معالجة هذه المعامالت؟محفظة 
حساب و رقم المحفظة   تحويل األموال من حسابات بنك مسقط إلى رقممن الممكن 

عبر في تطبيق الخدمات التحويل السريع إلى بنغالديش" " خيار باستخدام بنغالديش في 
ساعة عمل  24ية(. تستغرق معالجة المدفوعات حوالي سمطبق الرسوم اال)ت الهاتف النقال

 مشتركة بين عمان وبنغالديش. 

 ما هو رقم المحفظة ؟
 120,000إلى 50 فقط والحد األدنى و األقصى للتحويل هو من   bKashرقم المحفظة صالح لعمالء 

 رقم. 11تاكا بنغالديش. ايضا يجب أن تتكون رقم المحفظة من 
 



 

 
 

حساب المستفيد إلى حساب بنك مسقط  تحويل األموال من نييمكن هل -13
 ومتى سيتم معالجة هذه المعامالت؟ الفلبين في

التحويل  " خيار باستخدام الفلبين الممكن تحويل األموال من حسابات بنك مسقط إلى من
ية(. سماال الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال )تطبق الرسومفي تطبيق  " السريع إلى الفلبين

وسيتم إضافة األموال إلى على الفور BDO Unibank  سيتم تنفيذ هذه المعامالت الخاصة بشركة
تنفيذها في ب الفلبينبالبنوك فستقوم  خرىألا لمعامالتأما بالنسبة ل .حساب المستفيد على الفور

الصادرة لتعليمات بالنسبة ل امساًء أم 12:00الساعة حتى الصادرة تعليمات بالنسبة للنفس اليوم 
عملية تستغرق معالجة  يوم العمل التالي للبنك.فسيتم تنفيذها في مساًء  12:00بعد الساعة 
  والفلبين. ساعة عمل مشتركة بين ُعمان 24الدفع حوالي 

حساب المستفيد في إلى حساب بنك مسقط  تحويل األموال من نييمكنهل  -14
 سيريالنكا ومتى سيتم معالجة هذه المعامالت؟

التحويل  " خيار باستخدام سريالنكا الممكن تحويل األموال من حسابات بنك مسقط إلى من
الرسوم تطبق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال )في تطبيق  " السريع إلى سريالنكا

  ية(.سماال

 وسيتم إضافة األموال إلى على الفورسيلون التجاري لبنك بالنسبة يتم تنفيذ هذه المعامالت س
سيتم ف في سيريالنكا خرىاألبنوك اصة بالالخلمعامالت أما بالنسبة ل .حساب المستفيد على الفور

مساًء أما بالنسبة  12:00التي تصدر حتى الساعة تعليمات بالنسبة للتنفيذها في نفس اليوم 
ستغرق ت يوم العمل التالي للبنك.فسيتم تنفيذها في مساًء  12:00بعد الساعة  ةالصادرلتعليمات ل

  في سلطنة عمان وسريالنكا.مشتركة ساعة عمل  24الدفع حوالي عملية معالجة 

بنك مسقط إلى حساب المستفيد في مصر  حساب مناألموال  تحويل يمكننيهل  -15
 ومتى سيتم معالجة هذه المعامالت؟

 التحويل السريع " خيار مصر باستخدام الممكن تحويل األموال من حسابات بنك مسقط إلى من 
 ية(.سمفي تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال )تطبق الرسوم اال " إلى مصر

على في مصر خرىو أيضا البنوك األسيتم تنفيذ هذه المعامالت لبنك مصرالتجاري   -
 . مباشرةوسيتم إضافة األموال إلى حساب المستفيد  الفور

 

 نني تحويلها؟ع" ، ما هي العمالت التي يمكيالسرالتحويل خيار " ضمن  -16

بالروبية السريالنكية وإلى  سريالنكابالروبية الهندية وإلى  الهند يمكنك تحويل األموال إلى
وإلى  بالروبية الباكستانية باكستانبالتاكا وإلى  الديشجبنبالبيزو أو الدوالر األمريكي وإلى  الفلبين

 . مصر بالجنيه المصري

 تعليمات التحويل؟در صمتى سيتم خصم المبلغ من حسابي بعد أن أ -17

 . المعاملة سيتم خصم المبلغ على الفور من الحساب الذي تحدده في يوم معالجة



 

 
 

 ؟الدفع المسبقةبطاقة هل يمكنني إضافة أموال إلى ال -18

باستخدام الخيار "إضافة أموال للبطاقة  المسبقة الدفعيمكنك إضافة أموال إلى البطاقة نعم 
 ت قائمة التحويالت." الموجود تحالمسبقة الدفع 

إلى دفع أي رسوم مقابل تحويالت األموال  زبائنال يحتاج هل -19
وما هي الحدود  الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال تطبيق باستخدام تتم التي

 اليومية؟

 

 :عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقالاألموال الرسوم والحدود اليومية لتحويالت  فيما يلي

 هذه الرسوم والحدود اليومية قابلة للتغيير.  -المالحظة  يرجى *

الرسوم للمعاملة  الحد اليومي خدمات

% ضريبة 5+  الواحدة

 القيمة المضافة

 المعامالت

 أخرىحسابات بنوك  إلىالتحويل 

 عمان في

 معامالت / يوم 10 لاير عماني 1 5,000

في  أخرىحسابات  إلىالتحويل 

 *بنك مسقط

 معاملة / يوم 20 0 5,000

 / يوم ةمعامل 50 0 10,000 تي االتحويل ما بين حساب

 معامالت / يوم 10 0 2,500 دفع الفواتير

 معامالت / يوم 5 0 2,500 الدفع للبطاقة اإلئتمانية 

 معامالت / يوم 3 لاير عماني 5أو  15 5,000 دوليًاتحويل األموال 

  IMPS التحويل السريع إلى الهند

(ICICI – HDFC) 

 معامالت / يوم 5 لاير عماني 1.5 2,500

 معامالت / يوم 5 لاير عماني 2,500 1.5 (NEFT)  التحويل السريع إلى الهند

 معامالت / يوم 5 لاير عماني 2,500 2 ( IMPS) التحويل السريع إلى الهند

 معامالت / يوم 3 لاير عماني 1.5 1,000 التحويل السريع إلى الفلبين

 معامالت / يوم 3 لاير عماني 1.5 1,000 ل السريع إلى سريالنكاالتحوي

 معامالت / يوم 3 لاير عماني 1.5 1,000 التحويل السريع إلى بنغالديش

 -التحويل السريع إلى بنغالديش

bKash 

 معامالت / يوم 3 لاير عماني 1.5 1,000

 التحويل السريع إلى باكستان
 / يوم معامالت 3 لاير عماني 1.5 1,000

 التحويل السريع إلى مصر
 معامالت / يوم 3 لاير عماني 1.5 1,000

بنك  إضافة أموال إلى محفظة

 مسقط )محفظتي(

 معاملة / يوم 20 0 300



 

 
 

بنك  إضافة أموال إلى محفظة

 مسقط )محفظة المستفيد(

 اليوم / معاملة 1 0 100

 معامالت / يوم 5 0 2,500 دفع الزكاة

 معامالت / يوم 5 0 500 دفع الصدقات 

 معامالت / يوم 5 0 2,500 دفع تكافل 

الحد األقصى إلعادة 

الشحن/التعبئة لجميع البطاقات 

 مسبقة الدفع 

 معامالت / يوم 5 0.100 2,000

 معامالت / يوم 5 0 35,000 اإلكتتاب في الطرح العام األولي

الدفع عبر الهاتف النقال من خالل 

تجابة رقم الهاتف / رمز االس

المستعار  االسمالسريع / 

 )حسابات أخرى في بنك مسقط(

 معاملة / يوم 20 0 1,000

الدفع عبر الهاتف النقال من خالل 

رقم الهاتف / رمز االستجابة 

المستعار  االسمالسريع / 

 **)حسابات بنوك أخرى في عمان(

 معاملة / يوم 20 0.100 1,000

مسح رمز اإلستجابة السريع 

حسابات أخرى في بنك فراد )لأل

 مسقط(

 معاملة / يوم 20 0 1,000

مسح رمز اإلستجابة السريع 

بنوك أخرى في فراد )حسابات لأل

 **عمان(

 معاملة / يوم 20 0.100 1,000

ستالم األموال عبر الهاتف النقال ا

االسم المستعار  )حسابات أخرى /

 في بنك مسقط (

 معاملة / يوم 20 0 1,000

ال عبر الهاتف النقال ستالم األموا

االسم المستعار  )حسابات بنوك /

 **أخرى في عمان(

1,000 0.100 

 

 معاملة / يوم 20

  

مجانية باستثناء التعليمات الدائمة )المؤرخة في المستقبل  مالحظة أن التحويالت بين حسابات بنك مسقطاليرجى *

 .بيسة لكل معاملة 500تخضع لرسوم قدرها  أو المتكررة(، والتي

 .2023يونيو  5** ابتداء من تاريخ 

 دفع الفواتير

الخدمات المصرفية عبر الهاتف التي توفرها ما هي خدمة دفع الفواتير عبر اإلنترنت  -1
 ؟ النقال

دفع فواتيرك إجراء  اآلنيمكن   !الفواتير اآلن بسيط وسهل مع قنوات بنك مسقط اإللكترونيةدفع أصبح  
من  عبر الهاتف النقالاستخدام تطبيق الخدمات المصرفية  .يناسبكفي أي وقت بكل سهولة ويسر 



 

 
 

المبلغ المستحق على عرف التتحقق من حالة فاتورتك ، و .بنك مسقط سيجعلك توفر الوقت والجهد
 .تطبيقال على الفور من خاللمدفوعات الإجراء و

  

 التي تقدم خدمات دفع الفواتير عبر اإلنترنت؟الشركات ما هي  -2

 الخدمات لفاتورةا اسم

 ، الهاتف الثابت واإلنترنت. الهاتف النقال  عمانتل

 الهاتف النقال ، الهاتف الثابت واإلنترنت. أوريدو

 .اإلنترنت أواصر

 الهاتف النقال فرندي 

 . الهاتف النقال ريدبول /رنة 

، بحسابك بطاقة االئتمان الخاصة المرتبطة  بطاقة االئتمان
 في بنك مسقط ئتماناال وغيرها من بطاقات

 االئتمانية وبطاقة أمريكان إكسبريس

شركة عمان لالستثمار 
 (OIFCوالتمويل )

 الماء والكهرباء. 

الشركة الوطنية العمانية 
للهندسة واالستثمار 

(ONEIC) 

 والدفع اآلجل والمسبق  للكهرباءالماء 

شركة مسقط لتوزيع 
 (MEDCالكهرباء )

 فع للكهرباءالدفع اآلجل و مسبق الد

الهيئة العامة للتأمينات 
 (PASIاالجتماعية )

 الخدمة المدنية واألعمال التجارية 

 المدارس و الجامعات الرسوم الدراسية

 نفط عمان الوقود و الغاز

 السوق المفتوح اإلعالم و اإلعالن

 مسقط هوستل الفنادق و اإلقامة

 الوطنية للتمويل الخدمات المالية

  

 

هي المعامالت المصرفية عبر الهاتف النقال التي يمكنني التخطيط ما  -3
 ؟ وكيف أقوم بذلك مسبًقا لها

 :المصرفية عبر الهاتف النقالالخدمات باستخدام تطبيق  المعامالت التالية جدولة ، يمكنك نعم

 إلى الهندالتحويل السريع  .1
 في عمان أخرىالتحويل الى حسابات بنوك  .2
   في بنك مسقط أخرىالتحويل الى حسابات  .3
 حساباتك في بنك مسقط مابينالتحويل  .4



 

 
 

 ألموال الدولي لتحويل ال .5
 التالية: دفع الفواتير .6

 جميع المدارس المدارس رسومدفع 

 بك بطاقة االئتمان الخاصة  بطاقة االئتمانمدفوعات 
من بنك  أخرى بطاقة ائتمان

 مسقط
 أمريكان إكسبريسبطاقة 
 االئتمانية

  

 : الخيار سيكون لديك

 وضع جدول بالتاريخ والمبالغ -جدول المدفوعات: 
تكرار نفس خطة إعادة تعبئة الرصيد حسب الجدول بين عدد قليل من  -المتكررة  المدفوعات

 الفواصل الزمنية/ األيام. 
نشطة مثل التعليمات  التي تكون إلغاء / إيقاف الخطة المجدولة / المتكررة  -التعليمات الدائمة:

 مة. الدائ

 

 هل يمكنني دفع مجموعة من الفواتير في معاملة واحدة؟ -18
فواتير في المجموعة الواحدة،  10إنشاء مجموعة تتكون كحد أقصى من  اآلننعم، يمكنك 

 الفواتير المسجلة مسبقاً لديك في تطبيق بنك مسقط   تضاف من
 يرجى إتباع الخطوات التالية إلنشاء مجموعة دفع الفواتير: •

 يار دفع الفواتيرإذهب إلى خ .1
 إختر دفع كل الفواتير .2
 إدارة مجموعة الفواتير .3
 إضافة مجموعة .4
فواتير في كل  10فاتورتين من الفواتير المسجلة لديك و كحد أقصى إختر كحد أدنى  .5

 مجموعة
 المجموعة الجديدة اسمإدخل  .6
إضغط على زر التالي وتحقق من البيانات في الصفحة التالية ومن ثم إضغط على زر  .7

 إرسال""
 قم بإدخل الرقم السري لمرة واحدة و إضغط على زر"تأكيد" .8
 ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية إنشاء مجموعة الفواتير  .9

 
 مجموعة الفواتير: عملية الدفع إلىيرجى إتباع الخطوات التالية ل  •

 
 إذهب إلى خيار دفع الفواتير .1
 إختر دفع كل الفواتير .2
 الدفع إلى مجموعة الفواتير .3
 ر المجموعة من القائمة إخت .4



 

 
 

من خالل صفحة الدفع إلى مجموفة الفواتير إختر كل فاتورة على حده و قم بإدخال  .5
 المبلغ المراد دفعه لها

إضغط على زر التالي وتحقق من البيانات في الصفحة التالية ومن ثم إضغط على زر  .6
 "إرسال"

 قم بإدخل الرقم السري لمرة واحدة و إضغط على زر"تأكيد" .7

 ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح عملية الدفع إلى مجموعة الفواتير  .8

 

 اإلدارة المالية الشخصية

 :لما يلي يمكن استخدام اإلدارة المالية الشخصية

   المالية معامالتكنظرة عامة على  •

)حسابات التوفير والحسابات الجارية وحسابات  بكاإلطالع على األصول الخاصة  بإمكانك

 .تزامات )بطاقة االئتمان والقروض(الودائع( واالل

 

 نظرة عامة على الدخل والنفقات •

أشهر على  6أشهر و  3لفترة محددة لمدة شهر أو  كونفقات كاالطالع على إيرادات بإمكانك

 .عرض تحليل الدخل والمصروفات كعرض بيانيكالتوالي. باإلضافة إلى ذلك، يمكن

 

 إدارة الميزانية )إنشاء وتعديل وحذف( •

استخدام  ك. كما يمكنتصرف أموالك من معرفة أين  تتمكنم البيانات المالية حتى تنظي

لمساعدتك في إعداد الميزانية والتخطيط  هذه المعلومات في اإلدارة المالية الشخصية

لالدخار واإلنفاق للمستقبل. و وفقاً إلى فئات الدخل والمصروفات المختلفة المحددة، 

 كلميزانية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن عرض تحليل ميزانيتإنشاء وتحرير وحذف ا كيمكن

 كعرض بياني.

 تقسيم المعاملة •

إعادة تصنيف أو تقسيم  إمكانكبكجزء من تفاصيل المعامالت للحسابات وبطاقات االئتمان،  

 .متعددة أخرىالمعاملة إلى فئات 

 

 :طلباتال

 البريد اإللكتروني الخاص بي؟ عنوانهل يمكنني تحديث  -1
 عنوان تحديث "  -الملف الشخصي  - على الفور من خالل خيار بإمكانك القيام بذلك ،  نعم 

  الطلباتقائمة  في  " البريد اإللكتروني
  

 هل يمكنني طلب دفتر شيكات؟ -2
 دفتر شيكات. طلب – حساباتال –طلبات ال –خيار  عن طريق الذهاب إلىنعم، 



 

 
 

 لدى البنك المسجل النقالهاتفك سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم 
 . لالستالم دفتر الشيكات جاهًزا  يكون عندما

 
 

 ؟ الوديعة الثابتة حساب كيف يمكنني فتح -3
o إلى عن طريق الذهاب بإمكانك القيام بذلك: 

 فتح وديعة ثابتة  -ت حسابا  -طلبات  .1
 وديعة أدخل مبلغ ال .2
 اختر مدة الوديعة الثابتة الخاصة بك.  .3
تم استخدام األموال منه لفتح حساب الوديعة الثابتة حدد الحساب الذي سي .4

 . ""متابعةعلى ثم اضغط  ومنالخاص بك 
"إرسال" على  اضغط جميع التفاصيل التي أدخلتها.بملخص  عرض سيتم اآلن .5

 لفتح الوديعة الثابتة الخاصة بك. 
  

 ثابتة جديدة؟لفتح وديعة ما المبلغ الذي أحتاجه  •
o لاير عماني.  1,000أدنى  يمكنك فتح وديعة ثابتة بحد 

 ماذا يحدث للودائع الثابتة الخاصة بي في وقت االستحقاق؟ •

تلقائيًا لنفس الفترة بسعر الفائدة السائد  هاائدووفالوديعة من أصل  سيتم تجديد كالً 
تعليمات تجري تغييرات على الوديعة أو فك حالة إذا كنت تريد أن ت في االستحقاق. عند

 طلب. التقديم أقرب فرع إليك ليارة ، يرجى زاالستحقاق
  

 الخاصة بي على الفور؟المباشر بطاقة الخصم  إيقافهل يمكنني  •
الهاتف النقال في حالة فقدان البطاقة أو  تطبيقباستخدام  نعم، بإمكانك القيام بذلك 

 :بطاقتك على الفور إليقافاتبع هذه الخطوات البسيطة  سرقتها.
 المباشر بطاقة الخصم إيقاف -المباشر  الخصمبطاقة  -إلى "الطلبات اذهب .1
 تأكيدثم التحقق من التفاصيل ،  ""إرسالعلى وانقر  إيقافهاحدد البطاقة التي ترغب في  .2
 الخاصة بك. المباشر بطاقة الخصم  إيقافعملية  نجاحؤكد ترسالة  عرض سيتم .3

 

 بحسابات متعددة؟ة الخصم المباشر هل يمكنني ربط بطاق •
 :الخطوات التاليةالخاصة بك عن طريق المباشر بات إضافية ببطاقة الخصم يمكنك ربط حسا

 الخاصة.  بحساباتك ربط بطاقة الخصم المباشر - طلبالذهاب إلى 
 

 . بحد أقصىواحد  حسابات نشطة في وقتبأربعة  تكيمكنك ربط بطاق: مالحظة
  

 طلب لربط بطاقتي بحساب غير نشط ؟ تقديم هل يمكنني •
 نشط.  ربط بطاقة الخصم المباشر بحسابقط فال ، يمكنك 

  
 تغيير ربط بطاقتي؟عملية ستغرق تكم من الوقت  •

  فوراً بعد إنتهائك من تنفيذ المعاملة بنجاح ربط البطاقةسيتم 
 



 

 
 

األطفال  فلوسي /حساب طلب لربط بطاقتي بحساب تقديم هل يمكنني  •

 المرتبط بحسابي ؟
األطفال  فلوسي /حساب شر من بنك مسقط بحسابيمكنك ربط بطاقة الخصم المبا ال ، ال

 المرتبط. 

 
 

 ؟ات توفير اضافية م طلب للحصول حسابيهل يمكنني تقد •
 م طلب حساب توفير إضافييتقد خيار باستخدام القيام بذلك بإمكانك،  نعم

 لحصول على حساب توفير إضافيام طلب يتقد - " الحساباتطلباتانتقل إلى "
  

 الخاصة بي خارج سلطنة عمان؟المباشر بطاقة الخصم هل يمكنني استخدام  •
اتبع  خارج السلطنة.الخصم المباشر بطاقة ل  تفعيل اإلستخدام الدولي يارتخيمكنك ا،  نعم

 :هذه الخطوات البسيطة
  الدولي تفعيل اإلستخدام  -الخصم المباشر بطاقات  -  "اذهب إلى "الطلبات .1
 . لها الدولي تخدامتفعيل اإلسحدد البطاقة التي ترغب في  .2
 حدد البلد المختار .3
 من تاريخ .4
 تاريخ حتى  .5
 الخاصة بكالمباشر  الخصم لبطاقةبنجاح  الدولي اإلستخدام تفعيلتم سيتم عرض رسالة  .6

  

الخاصة بي خارج سلطنة المباشر استخدام بطاقة الخصم  إيقافهل يمكنني  •

 عمان؟
 :الخطوات البسيطة اتبع هذه الدولي. إلستخداما إيقاف لديك خيار ، نعم

 الدولي إيقاف اإلستخدام –الخصم المباشر بطاقات  -الطلبات" انتقل إلى  .1
 . لها الدوليإيقاف اإلستخدام  حدد البطاقة التي ترغب في .2
 حدد البلد المختار .3
 حدد تاريخ البدء  .4
  حدد تاريخ االنتهاء  .5
 . لمباشرا الخصم لبطاقةبنجاح  الدوليإيقاف اإلستخدام تم سيتم عرض رسالة  .6

 
 ؟ لبطاقة الخصم اإلستخدام الدوليعرض / حذف طلب  هل يمكنني •

 الطلباتخيار تحت وذلك  اإلستخدام الدوليلديك خيار عرض / حذف  ، نعم
  

 االئتمان على الفور؟ ةبطاق إيقافهل يمكنني  •
 ا.في حال فقدان البطاقة أو سرقتهوذلك مسقط الصادرة من بنك بطاقة االئتمان  إيقاف يمكنك

 :بطاقتك على الفورلوقف اتبع هذه الخطوات البسيطة 
 " بطاقة االئتمان إيقاف -الطلبات" انتقل إلى .1
 تأكيد. ثم التحقق من التفاصيل  ""إرسالعلى  واضغط إيقافهاحدد البطاقة ، التي ترغب في  .2
 . "بنجاح بطاقة االئتمان الخاصة بك إيقافتم " :رسالةال عرض سيتم .3

 



 

 
 

 نسبة سداد بطاقة االئتمان الخاصة بي؟هل يمكنني تغيير  •
 . الطلباتالخاصة بك من خالل خيار  بطاقة االئتمانسداد نسبة يمكنك تغيير ،  نعم

o تغيير سداد بطاقة االئتمان -بطاقات االئتمان -انتقل إلى "الطلبات 
 

 البطاقة مسبقة الدفع بشكل فوري؟ إيقافهل يمكنني  •

دان بطاقتك أو سرقتها. يرجى اتباع هذه الخطوات في حالة فقالقيام بذلك نعم، يمكنك 

 بطاقتك بشكل فوري: إليقافالبسيطة 

 البطاقة مسبقة الدفع" يقافإالطلبات < بطاقات مسبقة الدفع <  .1

واضغط على "تقديم الطلب". تحقق من صحة  يقافهاإحدد البطاقة التي ترغب في  .2

 البيانات وقم بالتأكيد.

 بطاقتك مسبقة الدفع بنجاح. قافيإسيظهر إشعار بعد إتمام  .3

 

 ؟ تطبيق الهاتف النقالكيف يمكنني فتح حساب توفير جديد عبر  •

 بكل بساطة حسب الخطوات التالية:يمكنك اآلن فتح حساب توفير عبر تطبيق الهاتف النقال ، 

 انتقل إلى "الطلبات < الحسابات < الفتح الفوري لحساب التوفير  .1

 حدد النوع الفرعي للحساب .2

 عملة الحسابحدد  .3

 حدد سبب فتح الحساب .4

 للحساب األموالتحويل حدد مصدر  .5

 حدد حسابك لدى بنك مسقط .6

 حدد الفرع الخاص بالحساب الجديد .7

 اقرأ الشروط واألحكام ووافق عليها. .8

 اضغط على زر التالي وتحقق من البيانات. .9

 .OTPقم بإدخال الرقم السري لمرة واحدة  .10

 اضغط على "تقديم الطلب". .11

 

 حساب التوفير الذي يمكن فتحه؟ ما نوع •

 أنواع حسابات التوفير التي يمكن فتحها: تجدون أدناه

o حساب التوفير مع الفوائد 



 

 
 

o  فوائد الحساب التوفير بدون 

 

 ما هي العمالت التي يمكن فتح الحساب بها؟ •

o  م الريال الُعماني، الدره بالعمالت التالية:ُيسمح بفتح الحساب  - مع الفوائدحساب التوفير

الدينار الكويتي، اإلماراتي، الدوالر األمريكي، الجنيه اإلسترليني، اليورو، الريال السعودي، 

 والريال القطري.الدينار البحريني 

o  الريال الُعماني،  بالعمالت التالية:ُيسمح بفتح الحساب  -فوائد الحساب التوفير بدون

ني، اليورو، الريال السعودي، الدينار الدرهم اإلماراتي، الدوالر األمريكي، الجنيه اإلسترلي

 الكويتي، الدينار البحريني والريال القطري.

 

 كم من الوقت تستغرق عملية فتح الحساب؟ •

حتى  أخرىيتم فتح الحساب فوًرا. وستحتاج إلى تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة 

 تتمكن من رؤية الحساب.

 امالت المصرفية؟هل يمكنني استخدام الحساب فوًرا إلجراء المع •

نعم، بمجرد أن يتم فتح الحساب بنجاح، يجب تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة 

 عامالت على الحساب.البدء في إجراء الميمكنك  ، و من ثمأخرى

 هل يمكنني ربط بطاقة الخصم المباشر الحالية الخاصة بي بالحساب الجديد؟ •

المباشر الخاصة بك من خالل تقديم يمكنك ربط الحساب الجديد ببطاقة الخصم نعم، 

الطلبات < بطاقات الخصم المباشر < ربط بطاقة الخصم المباشر بالحسابات  الطلب عبر "

 الشخصية".

 ؟هو السبب أواجه مشكلة أثناء محاولة فتح حساب جديد، ما  •

عبر حساب الفتح  تتمكن منإذا كنت تندرج تحت أي حالة من الحاالت المذكورة أدناه، لن 

 :، وسيتوجب عليك التواصل مع الفرع إلتمام اإلجراءاتطبيق الهاتف النقالت

o أو لم يتم تحديثها في  )منتهية( إذا كنت ُعماني الجنسية ببطاقة شخصية غير سارية

 البنك.

o  أو لم يتم تحديثها في البنك.)منتهية( إذا كنت وافًدا ببطاقة إقامة غير سارية 

o .إذا كنت غير مقيم بالسلطنة 

o زبونًاكنت  إذا ( خاضع لقانون االلتزام الضريبي للحسابات األجنبيةFATCA.) 

o  في البنكاعرف زبونك( الخاصة بك بيانات ) البيانات الشخصيةإذا لم يتم تحديث. 



 

 
 

 

 كيف يمكنني إنشاء الرقم السري لبطاقة الخصم المباشر الجديدة الخاصة بي؟ •

 إنشاء الرقم السري لبطاقتك فوًرا:من أجل يرجى اتباع الخطوات التالية البسيطة . 

اذهب إلى " الطلبات < بطاقات الخصم المباشر < تعيين/ إعادة تعيين الرقم السري  .1

 لبطاقة الخصم المباشر"

 حدد البطاقة .2

 أدخل تاريخ اإلنتهاء .3

 أدخل الرقم السري الجديد ثم قم بتأكيده .4

 انات.اضغط على "تعيين/ إعادة تعيين الرقم السري"، وتحقق من البي .5

 .OTPقم بإدخال الرقم السري لمرة واحدة  .6

 اضغط على "إرسال". .7

 إنشاء الرقم السري بنجاح.بأنه تم رسالة تفيد  لك ستظهر .8

 هل يجب تفعيل بطاقة الخصم المباشر الجديدة الخاصة بي؟ •

بعد نجاحك في إنشاء الرقم السري لبطاقة الخصم  ، سيتم تفعيل بطاقتك على الفور

 الخاصة بك المباشر الجديدة

نسيت الرقم السري لبطاقة الخصم المباشر الخاصة بي، فكيف أقوم باعادة  •

 تعيين الرقم السري؟

الرقم السري لبطاقة الخصم المباشر الخاصة بك، يمكنك اتباع  في حالة أنك نسيت

 :الخطوات اآلتية العادة تعيين الرقم السري

إعادة تعيين الرقم السري  ين/اذهب إلى "الطلبات < بطاقات الخصم المباشر < تعي .1

 لبطاقة الخصم المباشر"

 حدد البطاقة .2

 أدخل تاريخ االنتهاء .3

 أدخل الرقم السري الجديد ثم قم بتأكيده .4

 إعادة تعيين الرقم السري"، وتحقق من البيانات. انقر على "تعيين/ .5

 .OTPقم بإدخال الرقم السري لمرة واحدة  .6

 اضغط على "إرسال". .7

 إنشاء الرقم السري بنجاح.بأنه تم د رسالة تفي لك ستظهر .8

 كيف يمكنني إنشاء الرقم السري لبطاقة االئتمان الجديدة الخاصة بي؟ •

 يرجى اتباع الخطوات التالية البسيطة من أجل إنشاء الرقم السري لبطاقتك فوًرا:



 

 
 

اذهب إلى "الطلبات < بطاقات االئتمان < تعيين/ إعادة تعيين الرقم السري لبطاقة  •

 ان "االئتم

 حدد البطاقة •

 أدخل تاريخ اإلنتهاء •

 أدخل الرقم السري الجديد ثم قم بتأكيده •

 اضغط على "تعيين/ إعادة تعيين الرقم السري"، وتحقق من البيانات. •

 .OTPقم بإدخال الرقم السري لمرة واحدة  •

 اضغط على "إرسال". •

 الرقم السري بنجاح.إنشاء بأنه تم تفيد رسالة  لك ستظهر •

 

 عيل بطاقة االئتمان الجديدة الخاصة بي؟هل يجب تف •

لقد للبطاقة بعد نجاحك في إنشاء الرقم السري  ، سيتم تفعيل بطاقتك على الفور  •

عيد تعيين الرقم 
ُ
نسيت الرقم السري لبطاقة االئتمان الخاصة بي، كيف أ

 السري؟

 :إلعادة تعيين الرقم السري ،يمكنك اتباع الخطوات التالية

ت < بطاقات االئتمان < تعيين/ إعادة تعيين الرقم السري لبطاقة اذهب إلى "الطلبا •

 االئتمان"

 حدد البطاقة •

 أدخل تاريخ اإلنتهاء •

 أدخل الرقم السري الجديد ثم قم بتأكيده •

 إعادة تعيين الرقم السري"، وتحقق من البيانات. اضغط على "تعيين/ •

 .OTPقم بإدخال الرقم السري لمرة واحدة  •

 .اضغط على "إرسال" •

 إنشاء الرقم السري بنجاح.بأنه تم رسالة تفيد  لك ستظهر •

 

 كيف يمكنني التقدم بطلب الحصول على البطاقة المسبقة الدفع مباشرة؟ •

، بطاقة مسبقة الدفع مباشرة عبر تطبيق الهاتف النقال الحصول على  اآلن طلبيمكنك 

ع < التقدم بطلب وذلك عن طريق الذهاب إلى خيار الطلبات < البطاقة المسبقة الدف

 الحصول على البطاقة المسبقة الدفع وإتباع الخطوات التالية البسيطة:

 إختر حسابك لدى بنك مسقط •

 إدخل مبلغ التعبئة إلصدار البطاقة •



 

 
 

إختر من القائمة طريقة التسليم عن طريق الفرع، حيث سيتم إظهار فرعك الرئيسي، في  •

على ايقونة البحث ومن ثم إختيار الفرع حالة اردت نغيير فرع اإلستالم يمكنك الضغط 

 المناسب لك إلستالم البطاقة المسبقة الدفع.

 إقرأ، ثم وافق على الشروط و األحكام •

إضغط على زر التالي وتحقق من البيانات في الصفحة التالية ومن ثم إضغط على زر  •

 "إرسال"

 و إضغط على زر"تأكيد" OTPقم بإدخل الرقم السري لمرة واحدة  •

هر لك رسالة تفيد بنجاح عملية طلب إصدار البطاقة المسبقة الدفع، وتفاصيل رقم ستظ •

 البطاقة التي تم إصدارها مباشرة

 

 كيف يمكنني إنشاء الرقم السري للبطاقة مسبقة الدفع الجديدة؟ •

 يرجى اتباع الخطوات التالية البسيطة من أجل إنشاء الرقم السري لبطاقتك فوًرا:

< البطاقات مسبقة الدفع < تعيين/إعادة تعيين الرقم السري للبطاقة  اذهب إلى "الطلبات •

 مسبقة الدفع"

 حدد البطاقة •

 أدخل تاريخ اإلنتهاء •

 أدخل الرقم السري الجديد ثم قم بتأكيده •

 اضغط على "تعيين/ إعادة تعيين الرقم السري"، وتحقق من البيانات. •

 .OTPقم بإدخال الرقم السري لمرة واحدة  •

 "إرسال".اضغط على  •

 إنشاء الرقم السري بنجاح.بأنه تم رسالة تفيد  لك ستظهر •

 

 هل يجب تفعيل البطاقة مسبقة الدفع الجديدة الخاصة بي؟ •

 بعد نجاحك في إنشاء الرقم السري للبطاقة  ، سيتم تفعيل بطاقتك على الفور 

لقد نسيت الرقم السري للبطاقة مسبقة الدفع الخاصة بي، كيف يمكنني إعادة  •

 عيين الرقم السري؟ت

في حالة أنك نسيت الرقم السري للبطاقة مسبقة الدفع الخاصة بك، يمكنك اتباع 

 :الخطوات اآلتية إلعادة تعيين الرقم السري

اذهب إلى "الطلبات < البطاقات مسبقة الدفع < تعيين/ إعادة تعيين الرقم السري للبطاقة  •

 مسبقة الدفع"



 

 
 

 حدد البطاقة •

 ءأدخل تاريخ اإلنتها •

 أدخل الرقم السري الجديد ثم قم بتأكيده •

 اضغط على "تعيين/ إعادة تعيين الرقم السري"، وتحقق من البيانات. •

 .OTPقم بإدخال الرقم السري لمرة واحدة  •

 اضغط على "إرسال". •

 إنشاء الرقم السري بنجاح. بأنه تم ستظهر رسالة تفيد •

 

دمات المصرفية للهاتف تسجيل االستفسارات و الشكاوي عبر الخ يف بإمكانيك •

 النقال ؟

لتسجيل المالحظات و اإلستفسارات عبر الخدمات المصرفية للهاتف النقال، يمكنك اتباع 

 الخطوات التالية :

 اضغط على خيار تسجيل مالحظات الزبون •

 مالحظة جديدةاختر تسجيل  •

 اختر النوع •

 اختر الفئة  •

 اختر الفئة الفرعية  •

 اختر المشكلة  •

 للياضغط على التا •

 يرجى تعبئة الخانات اإللزامية المتطابقة مع البيانات •

 اضغط على التالي  •

 تحقق من صفحة عرض االستفسار و اضغط ارسال •

 OTPقم بإدخال الرقم السري لمرة واحدة  •

 سيتم تسجيل طلبك/استفسارك بنجاح، وسنوافيك بالمستجدات في أسرع وقت  •

 وذلك لتسهيل المتابعة لك مع البنك.يرجى تدوين الرقم المرجعي للمالحظة المسجلة  •
 

 :القصيرة تغيير لغة الرسائل النصيةكيفية  •

 

 اتباع الخطوات التالية: لتغير لغة الرسائل النصية، يرجى

 و اختر الملف الشخصي  اذهب إلى "الطلبات" -1

 أختر ضبط لغة الرسائل النصية القصيرة -2

 سوف يظهر األختيار لغة الرسائل السابقة -3

 سائل المراد التغيير إليهاأختر لغة الر -4

 اضغط على استمرار -5

 اختر ارسال في صفحة المعاينة و التأكيد -6



 

 
 

 ادخل الرقم السري لمرة واحدة -7

*بمجرد تقديم الطلب بنجاح، سيتم تغيير لغة الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك على الفور. 

ببطاقتك  الخاصةة يرجى المالحظة ان هذا التغيير لن يؤثر على الرسائل النصية القصير

 األئتمانية و بطاقة مسبقة الدفع.

 

طريقة طلب منتجات القروض عن طريق الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف  •

 النقال:

 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على "تقديم طلب الحصول  ->تقديم طلب منتجات جديدة  ->اذهب إلى الحسابات  .1

 على القرض".

 النوع الثانوي ومن ثم اضغط على"متابعة".اختر نوع القرض و  .2

سيتم تعبئة بياناتك الشخصية وبيانات التواصل وبيانات العنوان والوظيفة والراتب من  .3

 السجالت المصرفية وعرضها لك للتأكيد.

 إن لزم األمر التغييرات/التعديالت قم بمراجعة جميع البيانات ثم قم بإجراء .4

 للتغيير ك خطأ في المعلومات الغير قابلةيرجى االتصال بالفرع إذا كان هنا •

 قم بإدخال بيانات القرض. .5

 ومن ثم قم باختيار تفاصيل التأمين. .6

 تحقق من جميع البيانات قبل التقديم النهائي للطلب. .7

 أدخل الرقم السري لمرة واحدة ثم اضغط على "استمرار". .8

 ستظهر لك رسالة تأكيد المعاملة على الشاشة. .9

 على الرقم المرجعي لطلبك. ية قصيرة وبريد إلكتروني يحتويسنرسل لك رسالة نص

 من بعدها يجب زيارة الفرع لتقديم المستندات المطلوبة في غضون خمسة أيام عمل. .10

 

طريقة طلب بطاقة االئتمان عن طريق الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف  •

 النقال:

 

 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

 غط على "تقديم طلب البطاقة األئتمانية".اذهب إلى الطلبات و اض .1

 اختر المنتج المناسب و من ثم اضغط "متابعة". .2

سيتم  تعبئة بياناتك الشخصية وبيانات العنوان والوظيفة من السجالت المصرفية وعرضها لك  .3

 للتأكيد.

 قم بمراجعة جميع البيانات ثم قم بإجراء التغييرات/التعديالت )إن لزم األمر(. .4

 تصال بالفرع إذا كان هناك خطأ في المعلومات الغير قابلة للتغيير.يرجى اال .5

 قم بإدخال بيانات البطاقة. .6

 تحقق من جميع البيانات قبل التقديم النهائي للطلب. .7



 

 
 

 لمرة واحدة  ثم اضغط على "استمرار". يالسر الرقمأدخل  .8

 ستظهر لك رسالة تأكيد المعاملة على الشاشة. .9

 صيرة وبريد إلكتروني يحتوي على الرقم المرجعي لطلبك.سيتم  إرسال رسالة نصية ق .10

 من بعدها يجب زيارة الفرع لتقديم المستندات المطلوبة في غضون خمسة أيام عمل. .11

 

 ما هي منتجات القروض التي يمكنني طلبها؟ .1

 القرض الشخصي .2

 سيارة جديدة"سيارتي" لقرض  .3

 قرض "سيارتي" لسيارة مستعملة .4

 قرض "زفة" للزواج  .5

 رحال" للسفر قرض "ت .6

 قرض "شهادتي" الدراسي  .7

 قرض الصحة والجمال  .8

 .للُعمانيين فقط* 

 

 ما هي بطاقات االئتمان التي يمكن طلبها؟ .1

 بطاقة فيزا إنفينيت االئتمانية .1

 البطاقة االئتمانية الذهبية .2

 بطاقة ائتمان الطيران العماني .3

 بطاقة لولو االئتمانية .4

 زبائن الجوهر فقط(لبطاقة الجوهر البالتينية االئتمانية ) .5

 نتشر االئتمانية )لزبائن أصالة فقط(غبطاقة أصالة سي .6

بطاقة فيزا إنفينيت لألعمال المصرفية األعمال الخاصة )لزبائن األعمال المصرفية الخاصة  .7

 فقط(

 

 ما هي الخطوة التالية بعد تقديم الطلب؟ .2

 وبة.ستحتاج إلى زيارة الفرع بشكل شخصي لتقديم جميع المستندات المطل

 

 

 أي فرع يجب زيارته الستكمال االجراءات؟ .3

 في المرحلة النهائية من الطلب، سُيطلب منك تحديد فرع من اختيارك لتقديم المستندات. •

يمكنك اختيار أي فرع يناسبك، ولكن يرجى العلم أنك ستحتاج إلى زيارة الفرع المحدد فقط  •

 لتنفيذ عملياتك بسالسة.

 ة طلبك في أي فرع آخر.لن يكون بمقدور البنك معالج •



 

 
 

 

 ما هي المستندات التي يجب إحضارها أثناء زيارتي للفرع؟ .4

 

للزواج وقرض "ترحال" للسفر وقرض  " زفة"بالنسبة للقرض الشخصي و قرض

 "شهادتي" الدراسي وقرض الصحة والجمال: 

 البطاقة الشخصية. •

شيرة )للزبائن نسخة من الصفحة األولى لجواز السفر والصفحة الخلفية وصفحة التأ •

 المقيمين فقط(

 شهادة راتب أو رسالة تحويل الراتب. •

 فاتورة برسوم المدرسة )بالنسبة لتمويل "شهادتي" فقط( •

مستندات وثيقة التأمين وخطاب التنازل من شركة التأمين الخاصة بك. )فقط إذا اخترت  •

 الحصول على تأمين خارجي(

 

 للحصول على قرض "سيارتي" لسيارة جديدة:

 بطاقة الشخصية.ال •

نسخة من الصفحة األولى من جواز السفر والصفحة الخلفية وصفحة التأشيرة )للزبائن  •

 المقيمين فقط(

 شهادة راتب أو رسالة تحويل الراتب. •

 عرض أسعار التوكيل. •

 رخصة القيادة. •

مستندات وثيقة التأمين وخطاب التنازل من شركة التأمين الخاصة بك. )فقط إذا اخترت  •

 على تأمين خارجي( الحصول

 

 للحصول على قرض "سيارتي" لسيارة مستعملة:

 البطاقة الشخصية. •

نسخة من الصفحة األولى من جواز السفر والصفحة الخلفية وصفحة التأشيرة )للزبائن  •

 المقيمين فقط(

 شهادة راتب أو رسالة تحويل الراتب. •

 تقرير تثمين السيارة من شركة تثمين معتمدة. •

 رخصة قيادة. •

 كية المركبة.مل •

مستندات وثيقة التأمين وخطاب التنازل من شركة التأمين الخاصة بك. )فقط إذا اخترت  •

 الحصول على تأمين خارجي(

 



 

 
 

 للحصول على بطاقة ائتمان:

 البطاقة الشخصية. •

نسخة من الصفحة األولى لجواز السفر والصفحة الخلفية وصفحة التأشيرة )للزبائن  •

 المقيمين فقط(

 ل راتب.رسالة تحوي •

 في حال عدم استكمال المعاملة، فقد يكون لألسباب التالية:  .5

 

 سنة. 55قد يكون عمرك أكبر من  •

 انتهت صالحية بطاقتك الشخصية. •

 بياناتك الشخصية غير مكتملة أو تحتاج لتحديث. •

 ال تحمل بطاقة مقيم. •

 لديك حساب مشترك. •

 لديك حساب وريث شرعي. •

 مسقط الخاص بك. ال يتم تحويل راتبك إلى حساب بنك •

 هناك مستحقات متأخرة عليك لدى بنك مسقط. •

 شركتك غير مدرجة في قائمة الشركات المعتمدة من قبل البنك. •

 أنت موجود على قائمة البنك لألشخاص المحظورين أو المشطوبين. •

 راتبك أقل من الحد األدنى لمبلغ الراتب المستحق وفًقا للسياسة الداخلية للبنك. •

لشركة التي تعمل فيها حاليًا أقل من الحد األدنى للمدة التي حددتها السياسة مدة عملك با •

 الداخلية للبنك.

 أعلى من الحد األقصى للمبلغ المسموح به للمنتج. الذي طلبته القرضمبلغ  •

 

هل سيتم توفير القرض أو بطاقة االئتمان فور االنتهاء من تقديم الطلب بنجاح عبر  .6

 ف النقال؟الخدمات المصرفية الهات

 

ال، يرجى مالحظة أن تقديم الطلب ال يضمن الحصول على الموافقة النهائية على القرض أو  •

 بطاقة االئتمان.

بعد تقديمك للمستندات ذات الصلة في الفرع، سيتحقق البنك من المستندات وسيوافق  •

ية لالئتمان أو بطاقة االئتمان حال استيفائها للشروط الواردة بالسياسات الداخل القرضعلى 

 الخاصة بالبنك.

 

 

 وما أهميتها؟ "اعرف زبونك" بيانات  إجراءات البيانات الشخصيةماهي  •

هي عملية التحقق من  "اعرف زبونك"وفًقا للوائح التي وضعها البنك المركزي العماني، 

هوية/معلومات/مستندات الزبائن واالحتفاظ بها في جميع األوقات، حيث تمكّن هذه العملية 

ومعامالتهم المالية لخدمتهم بشكل أفضل وإدارة المخاطر بحذر. والهدف  زبائنهابنوك من فهم ال



 

 
 

في حماية البنوك من أن يتم استخدامها من قبل العناصر اإلجرامية من إرشادات اعرف زبونك هو 

  أنشطة غسيل األموال.

 

 إلزامية؟ "اعرف زبونك"بيانات   البيانات الشخصيةهل متطلبات 

وتأخذ البنوك مستندات  إلزامية ويتم تطبيقها في جميع األوقات. "اعرف زبونك"متطلبات نعم، 

 وفًقا لإلرشادات الصادرة عن البنك المركزي العماني. "اعرف زبونك"

 

 ؟"بيانات اعرف زبونكالبيانات الشخصية "كم مرة أحتاج إلى تحديث 

وسيتم التواصل مع الزبائن  دوري.الخاصة بالزبائن بشكل  "اعرف زبونك"سجالت  يتم مراجعة

 مستندات بحاجة إلى تحديث.الكانت  في حال

 

الخاصة بي في " اعرف زبونك  "بيانات البيانات الشخصيةهل سيتم إخطاري لتحديث 

 سجالت البنك؟

وسنعرض لك نافذة  ،الخاصة بزبائننا على أساس دوري "اعرف زبونك"سجالت  يتم مراجعة •

ت المصرفية عبر الهاتف النقال أو اإلنترنت لتذكيرك قبل انتهاء صالحية الخدماتطبيق منبثقة في 

  مستندات.اليوًما أو إذا حان وقت تحديث  60مستندات بمدة ال

و  15سنرسل إليك أيًضا تذكيًرا عبر الرسائل النصية القصيرة وإشعارات البريد اإللكتروني قبل  •

  .من انتهاء صالحية المستندات يوًما 30

 

 ؟"بيانات اعرف زبونك" البيانات الشخصيةسيحدث إذا لم أحّدث ماذا 

نسعى جاهدين لنقدم لك أفضل الخدمات فإننا ، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنةبصفتنا 
 في جميع األوقات.

عدم توفر معلومات/مستندات اعرف زبونك قد تتسبب في بعض األحيان بفرض قيود على 

 الخاصة بك أو حتى إمكانية إغالق حساباتك المباشرحسابك/بطاقة الخصم 

 

 ؟"اعرف زبونك"بيانات  البيانات الشخصية كيف أحّدث 

الهاتف النقال ومن ثم إذهب إلى خيار حسابك على الخدمات المصرفية عبر إلى سّجِّل الدخول 

تّبع وا "اعرف زبونك"بيانات  البانات الشخصيةحديث الطلبات و إختر خانة البيانات الشخصية و ت

 التعليمات التي تظهر على الشاشة.

 

 مقيم؟الكيف أحّدث تاريخ انتهاء صالحية البطاقة الشخصية/ بطاقة 

الهاتف النقال ومن ثم إذهب إلى خيار حسابك على الخدمات المصرفية عبر إلى سّجِّل الدخول 

 جواز السفر /الشخصية/ بطاقة المقيم بطاقةالتحديث  الطلبات و إختر خانة البيانات الشخصية و

 واتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

 

 سفر؟الكيف أحّدث بيانات جواز 

  إذا كنت مواطًنا عمانيًا أو شخًصا مقيًما، ليس عليك أن تقّدم بيانات جواز سفرك.



 

 
 

خيار الطلبات و إختر خانة ومع ذلك، إذا لم تكن مقيًما، يمكنك تحديث بيانات جواز السفر من خالل 

واتّباع التعليمات التي الشخصية/ بطاقة المقيم/ جواز السفر  بطاقةالتحديث  نات الشخصية والبيا

 تظهر على الشاشة.

 

بيانات اعرف البيانات الشخصية " ما هي المستندات التي يجب تجهيزها لتحديث

 ؟"زبونك

  إذا كان لديك حساب راتب في بنك مسقط ❖

 ضوئًي(للمسح الا، ويجب أن تكون البطاقة متاحة البطاقة الشخصية )إذا كنت مواطًنا عمانيً  •

 ضوئًي(للمسح المقيم )إذا كنت مقيًما، يجب أن تكون البطاقة متاحة البطاقة  •

 ضوئًي(للمسح الجواز السفر )إذا لم تكن مقيًما، يجب أن يكون جواز السفر متاًحا  •

 مستند إثبات العنوان، على أن يتم إرفاق أحد المستندات التالية: •

o ة من سند ملكية المنزل/عقد اإليجارصور 

o خطاب من الوالي/الشيخ يتضمن العنوان 

o  إحدى الخدمات العامة )الماء أو الكهرباء(صورة من فاتورة 

o  العمل جهةخطاب من 

o  إذا لم يمكن مستند إثبات العنوان باسم الزبون، يجب تقديم خطاب يوضح
 ونسخة من بطاقة الهوية السارية. العالقة

 
  ن لديك حساب راتب في بنك مسقط.إذا لم يك ❖

 ضوئًي(للمسح الالبطاقة الشخصية )إذا كنت مواطًنا عمانيًا، يجب أن تكون البطاقة متاحة  •

 ضوئًي(للمسح المقيم )إذا كنت مقيًما، يجب أن تكون البطاقة متاحة البطاقة  •

 (ئيً ضوللمسح الجواز السفر )إذا لم تكن مقيًما، يجب أن يكون جواز السفر متاًحا  •

 ثبات العنوان، على أن يتم إرفاق أحد المستندات التالية:إل اتمستند •

o صورة من سند ملكية المنزل/عقد اإليجار 

o خطاب من الوالي الشيخ يتضمن العنوان 

o  إحدى الخدمات العامة )الماء أو الكهرباء(صورة من فاتورة 

o كشف حساب من بنك آخر 

o  العمل جهةخطاب من 

o ت العنوان باسم الزبون، يجب تقديم خطاب يوضح إذا لم يمكن مستند إثبا
 ونسخة من بطاقة الهوية السارية. العالقة

 

 ثبات الوظيفة، على أن يتم إرفاق أحد المستندات التالية:إل اتمستند •

o بطاقة هوية العمل 

o خر راتبكشف حساب آل 

o  العمل/ شهادة راتب جهةخطاب من 
 
 اص:خ إذا كنت تعمل في مهنة حرة أو كنت صاحب عمل ❖

 ضوئًي(للمسح الالبطاقة الشخصية )إذا كنت مواطًنا عمانيًا، يجب أن تكون البطاقة متاحة  •

 ضوئًي(للمسح المقيم )إذا كنت مقيًما، يجب أن تكون البطاقة متاحة البطاقة  •



 

 
 

 ضوئًي(للمسح الجواز السفر )إذا لم تكن مقيًما، يجب أن يكون جواز السفر متاًحا  •

 ، على أن يتم إرفاق أحد المستندات التالية:ثبات العنوانإل اتمستند •

o صورة من سند ملكية المنزل/عقد اإليجار 

o خطاب من الوالي الشيخ يتضمن العنوان 

o  إحدى الخدمات العامة )الماء أو الكهرباء(صورة من فاتورة 

o كشف حساب من بنك آخر 

o  العمل جهةخطاب من 

o قديم خطاب يوضح العالقةإذا لم يكن مستند إثبات العنوان باسم الزبون، يجب ت 
 بطاقة الهوية السارية. ونسخة من

 صورة من مستند السجل التجاري. •
 

  باإلضافة لما سبق:
إذا كنت مقيًما ضريبيًا في الواليات المتحدة و/أو مواطًنا أمريكيًا أو  W9 استمارةيجب إرفاق  ❖

  (.Green Card)خضراء تحمل بطاقة 
رقم هاتف في الواليات المتحدة أو تُجري  لديك عنوان/ إذا كان W8 BEN استمارةيجب إرفاق  ❖

 عمليات دفع للواليات المتحدة بصفة مستمرة.
 

 البيانات الشخصيةالذي يتم عرضه عندما أقوم بتحديث مؤشرات الحيوية ما هو اختبار ال

 البطاقة الشخصية / بطاقة المقيم؟أو  "اعرف زبونك" بيانات 

سيلة تحّقق للنظام لتحديد صورتك الملتقطة في الوقت هو و لمؤشرات الحيويةاختبار ا •

 الفعلي 

يتم استخدام ذلك كعامل مهم عندما يتعلق األمر بالكشف عن االحتيال في الهوية، حيث  •

  .لمؤشرات الحيويةسُيطلب منك التقاط صورة ذاتية للتحقق من صحتها أثناء اختبار ا

يد و المطابقة مع صورة البطاقة أكسُيجري النظام عمليات فحص للتحقق من الوجه للت •

  .الشخصية/ بطاقة المقيم

 
 

بنجاح إلى تحديث  "اعرف زبونك" بيانات  البيانات الشخصيةهل سيؤدي اكتمال تحديث 

  سجالت البنك على الفور؟

 اً نعم، يتم تحديث البيانات في سجالت البنك على الفور، كما ستتلقى رسالة نصية قصيرة وإشعار

 اإللكتروني للتأكيد.عبر البريد 

 

يوم عمل  30ومع ذلك، إذا انطبقت عليك أحد المعايير األربعة الواردة أدناه، فسيستغرق البنك 

  الداخلية. "اعرف زبونك" للتحقق من صحة بيانات الطلب المقدَّم والموافقة عليه وفًقا لسياسة 

 (FATCAإذا كنت خاضًعا لقانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ) (1

 شخصية من هذا النوعب( أو مرتبط PEP) معروفةإذا كنت شخصية سياسية  (2

 الخطورة عالية دولةإذا كنت من  (3

 إذا كنت غير مقيم (4

 



 

 
 

 هل سيتم إخطاري إذا وافق البنك على الطلب؟

نعم، ستتلقى إشعاًرا عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد اإللكتروني بعد موافقة البنك على 

 الخاص بك. "اعرف زبونكنات الشخصية " بيانات تحديث البيا

 

 كيف أفصح عن وضعي الضريبي؟ أنا مقيم ضريبي في دولة أخرى غير سلطنة عمان،

  يمكنك أن تفصح عما إذا كنت مقيًما ضريبيًا في أي بلد/ نطاق سلطة غير سلطنة عمان.

ومن ثم إذهب إلى خيار الهاتف النقال سّجِّل الدخول إلى حسابك على الخدامات المصرفية عبر 

واتّبع التعليمات التي  الضريبيإلبالغ المعايير الموحدة ل الطلبات وإختر خانة البيانات الشخصية و

  تظهر على الشاشة.

 
 نظام الدفع عبر الهاتف النقال

 
 ما هي خدمة نظام الدفع عبر الهاتف النقال؟ .1
 

بإستخدام  األموالرسال إ بإمكانك يكونسفع عبر الهاتف النقال من خالل استخدام خدمة نظام الد
هذه الخدمة  (QR) السريعرمز االستجابة  المستعار و عن طريق مسح االسمرقم الهاتف النقال و 

 .24/7متاحة على مدار الساعة 
 

المستعار  سمباستخدام رقم الهاتف النقال واال أخرىإرسال األموال إلى بنوك  يمكن •
  .(QR) لسريعارمز االستجابة المسجل أو مسح 

 .المستعار سمأي من المستفيدين باستخدام رقم الهاتف النقال واالمن األموال  طلب يمكنك •
رمز االستجابة عن طريق مسح  تطبيق بنك مسقطيمكنك اآلن الدفع في المتاجر من خالل  •

 .بالمحلالخاص  (QR)  السريع
 خيار "الطلبات قيد االنتظار".يمكنك قبول طلبات الدفع لكال النوعين من المعامالت من خالل  •

 
 ؟ هذه الخدمة تفعيل كيف يمكنني .2

الملف على " ، اضغط " الدفع عبر الهاتف النقال " بمجرد تسجيل الدخول واختيار عالمة التبويب
 :وإدخال التفاصيل التالية . سيكون عليك التحقق"" ، ثم "تفعيلالشخصي

  
 رقم الهاتف النقال المسجل لدى البنك -
 المستعار الخاص بك والحساب االفتراضي سماال لتفاصيل وتعيينتأكيد ا -
 الموافقة على الشروط و األحكام -
 ( الذي ستسلمه على رقم الهاتف النقال المسجلOTPالرقم السري لمرة واحدة ) أدخل -

  
 ما هو الحساب االفتراضي؟ .3

هو الحساب المستلم أثناء التسجيل ، سيكون لديك خيار الختيار الحساب االفتراضي. سيكون هذا 
 .الرئيسي لعمليات التحويل التي تتم باستخدام رقم الهاتف النقال

  
 ؟ ما هي المزايا التي يتم تقديمها  .4

 :يمكنك االستفادة من الخدمات كالتالي 
 



 

 
 

 الملف الشخصي -أ
 تعطيل /تفعيل •
المستعار الخاص بك والحساب  سمتعديل ملف التعريف الخاص بك )تحرير اال /عرض •

 والحساب المرتبط(. اضي والمرتبطاالفتر
 .الخاص بك (QR)  السريعرمز االستجابة مشاركة  /عرض •

 التحويل -ب
 إرسال األموال •

المستعار  سمواال بكيمكنك إرسال األموال على الفور باستخدام رقم الهاتف النقال الخاص 
 (QR)  السريعرمز االستجابة ومسح 

 تحصيل األموال •
 .المستعار سمال عن طريق رقم الهاتف النقال أو االتتيح لك هذه الخدمة طلب الم

 تاجر :ال الىالدفع  •
  :يمكنك اآلن الدفع في المتاجر باستخدام الطرق التالية

من خالل فتح التطبيق، والبحث عن زر (QR)  السريعيمكن للزبون الّدفع بتصوير رمز االستجابة  (1
وهو موجود في الشاشة التي  "امسح وادفع" في أسفل يمين الشاشة )باللغة العربية(،

 تدخل فيها بيانات الدخول لحسابك. 
أو تسجيل الّدخول في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النّقال ثم اختيار زر "امسح  (2

 وادفع" ضمن القائمة األفقية أسفل الشاشة من الجهة الُيسرى، ثم اتبع الخطوات.
ّدفع عبر الهاتف النّقال"، ثم اختيار "التحويالت" أو الذهاب لقائمة التحويل، واختيار "نظام ال (3

 وبعدها اختيار "الّدفع إلى تاجر" واتباع الخطوات.
 

 :  التاليةطرق بال (QR) ر عن طريق رمز االستجابة السريعهيمكن الدفع للتاج
 

 نقاط البيع  للتاجر أجهزةعلى  (QR)رمز االستجابة السريع  (1
محفظة بنك مسقط للتاجر ونقاط الذكية عن طريق تطبيق  ةو األجهز الهاتف النقال أجهزةعلى  (2

   البيع
 المطبوع السريعرمز اإلستجابة  (3

  
 

رمز المستعار أو مسح  سميمكن للتجار طلب الدفع باستخدام رقم هاتفك النقال أو اال. 4
 .( الخاص بكQR)  السريعاالستجابة 

 طلب قيد االنتظار •
 .هذا الخيار من خالل ن من المعامالتلكال النوعي طلبات الدفع قبول أو رفض

 سجل المعامالت •
 

 ماذا يحدث إذا قمت بتغيير رقم هاتفي النقال بشكل دائم؟ .5
 . تحديثه تلقائيًا في حالة تغيير رقم الهاتف النقال ، سيتم

 .: هذه الخدمة صالحة فقط ألرقام الهواتف النقالة المحليةمالحظة

  



 

 
 

 
 عروض بنك مسقط

a.  ة الهدايا؟علبمعني أيقونة ما 

 تسجيلوالتي تظهر لك بعد  الهاتف النقالالمصرفية عبر إنها عروض مخصصة لصفحة الخدمات 
 . لهاؤهالً تكون م قدوالتي  ،المتوفرة  بنك مسقطمنتجات  لكعرض وهي ت التطبيق، في الخول

  
 ؟صفحة العروض  /علبة الهدايا ماذا يشير الرقم المعروض في أيقونة إلى  -2

 ض إلى عدد العروض المتاحة لك. وقم الظاهر في صفحة العريشير الر

  
 ما هو العرض المنبثق؟ -3

بمجرد  الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال شاشة علىظهر عرض المنبثق هو عرض يال
 . زبائنتسجيل الدخول ويتطلب استجابة إلزامية من ال

 ية. الرئيسبنك مسقط  بمجرد الرد على العرض ، سيتم عرض شاشة

  
 ض؟وصفحة العرالموجود بالعرض وافقت على ماذا سيحدث إذا  -4

 ض. وسيختفي العرض المقبول من صفحة العر سيتصل بك ممثل البنك لبدء العملية.

  
 ض؟وصفحة العرالموجود بماذا سيحدث إذا رفضت العرض  -5

 ض. ومن صفحة العر  العرضسيختفي و ردكم.ستالم سيتم ا

 ؟تقديم الطلب التطبيق / قبل توقف وض إذا ماذا سيحدث للعر -6

قبل العروض كن قد تم قبول / رفض يض إن لم وصفحة العرستظل عروضك موجودة في 
 . أخرىمرة  ، ستظهر لك العروض أخرىتسجيل الدخول مرة  بمجرد التطبيق. الخروج من

  
 قبول ذلك؟بشكل مؤكد عند عرض العلى  سأحصلهل  -7

العروض عند  سيتم إعادة تقييم صة بك على أساس معايير معينة.يتم تخصيص العروض الخا
قد يتغير  في حالة استيفاء معايير األهلية ، ستحصل على المنتج المعروض. المنتج.منح 

 . البنك سياسة الحد / المبلغ المعروض في وقت الصرف النهائي بناًء على

  
 حالي؟الض عرالرفضت أن في حال  أخرىعرض مرة العلى  سأحصلهل  -8



 

 
 

سيتم إعادة تقييمها بشكل  يتم تخصيص العروض الخاصة بك على أساس معايير معينة.
ض على وفي حالة رفض عرض ما ، سيختفي العرض من صفحة العر دوري من قبل البنك.

 الفور. 

 قد تحصل على عرض مماثل في المستقبل في حال كنت مؤهالً بناًء على سياسات البنك. 

  
 م طلب للحصول على المنتج. يفي تقد وأرغبرًضا بطريق الخطأ لقد رفضت ع -9

م يالخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال وتقدالموجودة على يرجى استخدام قائمة المنتجات 
 .لحصول على منتج من خالل إرسال التفاصيل الخاصة بكاطلب 

ب للحصول على م طليوتقد  24795555على   زبائنالبمركز خدمة  االتصال أيًضايمكنك 
 .منتجال

  
 م طلب للحصول على منتج آخر. ياآلن تقد أريدولقد قبلت عرًضا عن طريق الخطأ  -10

تريد تقديم طلب ممثل البنك أنك لم تعد مهتًما بالمنتج الذي تقدمت إليه ولكنك  إبالغيمكنك 
 . منتج آخرللحصول على 

 قريبًا. اهتمامك وسيتم االتصال بك بتدوين ممثل البنك يقوم س

  

 منتجات بنك مسقط

 منتجات بنك مسقط ات الحصول علىم طلبيتقد -1

خيارات مختلفة من تحتوي على  "بنك مسقطمنتجات "تقدم بطلب الحصول على قائمة 
 :من بينها ،لالختيار زبائنمتاحة للالالمنتجات والخدمات 

 الحسابات والودائع •
 القروض والرهون العقارية •

 تأمينال •
 مانبطاقة االئت •

 خدمات العمالة الوافدة •

 من قبل البنك. فيه معك  للتواصل المناسبخيار تحديد الوقت  أيًضاكما سيكون لديك 

 بنك مسقطاالتصال ب -2

 خالل: بنك مسقط من  تحديثاتللحصول على  – اتصل بنا -أ

o موقع بنك مسقط www.bankmuscat.com 
o فيس بوكال  BankMuscat 
o انستغرام @BankMuscat 
o  تويتر@bankmuscat 



 

 
 

o 24795555بنك مسقط  تمركز اتصاال 

 عوالصراف اآللي / الفرأجهزة موقع على  التعرف -ب

 :علىالقائمة لالطالع  منالفرع  أوجهاز االيداع النقدي جهاز الصراف اآللي / اختر إما 

o موقعك الحاليمن أو فرع إيداع نقدي  / صراف آليجهاز  أقرب  
o بنك مسقط أو فرعع النقدي اإليدا / جهاز الصراف اآللي عنوان. 
o األندرويد واأليفون.  أجهزةالخريطة على  تتوفر أيًضا ميزة 

  

 


