األسئلة المتكررة
 .1ما هي خدمات بنك مسقط المصرفية عبر الهاتف النقال؟

الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال هــي عبــارة عــن تســهيل يوفــره لــك بنــك مســقط لمســاعدتك فــي إجــراء معامــات مصرفيــة مــع
البنــك فــي أي وقــت ومــن أي مــكان ،علمـ ًـا بــأن هــذه الخدمــة متوفــرة علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع و طــوال العــام .وتوفــر لــك
هــذه الخدمــة الســهولة واليســر لتنفيــذ معامالتــك المصرفيــة دون الحاجــة لزيــارة أي مــن فــروع البنــك أو القلــق بشــأن مواعيــد عمــل الفــروع.

يمكنــك اآلن مــن خــال هــذه الخدمــة اإلطــاع علــى تفاصيــل حســابك وســداد فواتيــر البطاقــات اإلئتمانيــة والخدمــات األخــرى ،مثــل المــاء
والكهربــاء والهاتــف إلــى جانــب تحويــل األمــوال بشــكل فــوري مــن خــال اســتخدام هاتفــك النقــال.

 .2كيف يمكنني تنزيل /الدخول إلى تسهيل الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؟

يمكنــك الدخــول إلــى الخدمــات المصرفيــة لبنــك مســقط عبــر الهواتــف النقالــة مــن خــال طريقتيــن يعتمــدان علــى الهاتــف النقــال نفســه ونــوع
التوصيــل الالســلكي باإلنترنــت الــذي تســتخدمه حاليــا( .ليــس هنــاك حاجــة لتســجيل منفصل/تعبئــة إســتمارة طلــب).

    -2التطبيقــات  -إذا كان لديــك هاتــف نقــال ذكــي بــه توصيــل مــن نــوع جــي بــي آر إس أو الجيــل الثالــث ،فإننــا نوصيــك بتنزيــل التطبيــق
ـراء .تعمــل التطبيقــات الخاصــة بنــا علــى الهواتــف مــن األنــواع التاليــة :
المجانــي الخــاص بالهاتــف النقــال للتمتــع بتجربــة أكثــر ثـ ً
أ       -أي فون
ب    -أندرويد

تنزيل واستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال ( الهواتف الذكية ) عملية سهلة للغاية ،
 -1بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذكية :

يمكــن لمســتخدمي جهــاز أي فــون تنزيــل التطبيــق المجانــي مــن   Apple iTunes Storeفــي حيــن يمكــن لمســتخدمي جهــاز أندرويــد تنزيــل
التطبيــق مــن خــال Android Market / Google Play

 .3كيف يمكنني التسجيل لتسهيل خدمات بنك المصرفية عبر الهاتف النقال؟

 -1الدخول إلى خيار «التسجيل كمستخدم جديد» ومن ثم إدخال التفاصيل التالية
-

رقم بطاقة الصراف اآللي  /بطاقة الخصم المباشر
رقم الهاتف النقال المسجل لدى البنك

 -2قم بملء تفاصيل الدخول الخاصة بك (هوية المستخدم والرقم السري )MPIN
 -3قبول البنود والشروط (بعد قرائتها) .

 -4إدخال رمز التفعيل ( )OTPالذي سيتم إرساله إلى هاتفك
مالحظــة  -التســجيل مســموح فقــط لرقــم الهاتــف النقــال المســجل لــدى البنــك .إذا احتجــت إلــى تحديــث رقــم الهاتــف النقــال
المســجل لــدى البنــك ،يرجــى تقديــم طلــب كتابــي للبنــك بهــذا الشــأن.
 .4ما هي التسهيالت التي توفرها الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؟

مع خدمات بنك مسقط المصرفية عبر الهاتف النقال يمكنك الحصول على التسهيالت التالية:
أ-

االستفسارات

•

كشف رصيد الحساب الجاري أو حساب التوفير أو الودائع الثابتة أو حساب القرض أو حساب بطاقة االئتمان.

•

اإلطالع على كشف حساب مصغر بخصوص آخر  25معاملة تمت عن طريق بطاقة اإلئتمان

•
•
•

اإلطالع على  25معاملة تم القيام بها في الحساب الجاري أو حساب التوفير

معرفة أسعار الصرف اليومية لبنك مسقط للعمالت األجنبية المختارة.
اإلطالع على تفاصيل األقساط الشهرية للقرض

ب -سداد الفواتير
•

التسجيل وسداد فواتير المرافق كالمياه والكهرباء والهاتف النقال والهاتف الثابت واإلنترنت.

•

التسجيل وسداد فواتير بطاقات االئتمان

•

التسجيل ودفع الرسوم المدرسية

ج -تحويل األموال
•

تحويل مبالغ بين حساباتك وحسابات أي طرف ثالث لدى بنك مسقط.

•

تحويل مبالغ إلى الهند.

•
•
•
•
•
•
•
•

تحويل مبالغ بين أي حسابات مصرفية داخل السلطنة
تحويل مبالغ إلى سيريالنكا.
تحويل مبالغ إلى الفلبين.

تحويل مبالغ إلى بنغالديش.
تحويل مبالغ إلى باكستان.

تحويل مبالغ إلى خارج سلطنة عمان.

إضافة أموال إلى محفظة بنك مسقط( محفظتي الخاصة).
إضافة أموال إلى محفظة بنك مسقط( محفظة مستفيد).

د -الطلبات
•

طلب إصدار دفتر شيكات جديد .يمكنك ً
أيضا أن تختار العدد المطلوب من األوراق بدفتر شيكات.

•

سماح الدولة بإستخدام البطاقة.

•
•
•

ً
فورا .
اإلبالغ عن فقدان  /سرقة بطاقة الخصم المباشر وطلب تجميد البطاقة
تحديث رقم الهاتف النقال.

تحديث معرف البريد اإللكتروني.

هـ  -تغيير الرقم السري للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال (: )MPIN

يمكنــك تغييــر الرقــم الســري للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال باســتخدام هاتفــك النقــال مــن خــال الخيــار «تغييــر الرقــم الســري
للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال» .وننصحــك بــأن تحتفــظ بســرية الرقــم الســري للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال وتغييــره
علــى فتــرات منتظمــة للمزيــد مــن األمــان  .

و -تقديم طلب الحصول على منتجات بنك بمسقط

قائمــة الحصــول علــى منتجــات بنــك مســقط تحتــوي علــى الخيــارات المختلفــة المتاحــة للزبــون لطلــب الحصــول علــى منتجــات بنك مســقط.
الفئــات التاليــة للمنتجــات والخدمــات متاحــة للزبائــن لالختيــار مــن بينهــا:

•

حسابات وودائع

•

تأمين

•
•
•

قروض ورهون عقارية

بطاقة ائتمان

خدمات األجانب

وفضال عن ذلك ،يمكنك ً
أيضا تحديد الوقت المفضل ليتصل بك البنك.
ً

ز -التواصل مع بنك مسقط
أ)

خيار االتصال بنا – التعرف على كل ما هو جديد في بنك مسقط من المواقع التالية:
 -1الموقع اإللكتروني لبنك مسقط
 -2الفيسبوك
 -3تويتر

ً
أيضا تقديم مالحظاتك في الموقع اإللكتروني لبنك مسقط وسيتم الرد عليك في أسرع وقت.
 -4كما يمكنك

ً
مباشرة بمركز اتصاالت بنك مسقط على  24795555من الخيار المتاح.
 -5كما يمكنك االتصال

ب) اإلطالع على أحدث العروض الترويجية لزبائن بنك مسقط.
		

ج) تحديد مواقع أجهزة الصراف اآللي  /الفروع

ً
أيضا الدخول على خيار أجهزة الصراف اآللي  /الفرع لمعرفة ما يلي :
يمكنك

-

موقع أقرب جهاز للصراف اآللي أو فرع بنك مسقط من موقعك الحالي

	 -

ً
أيضا على أجهزة أي فون وآندرويد .
تسهيل الخرائط ستكون متوفر

-

عنوان جهــاز الصــراف اآللــي أو فــرع بنــك مســقط المختار .عنــد خيــار الموقــع ستشــاهد قائمــة بالفــروع المختلفــة المتاحــة وعنــد النقــر
علــى «البحــث» ،ســيتم عــرض الموقــع والعنــوان فــي الشاشــة التاليــة.

 .5هل يمكننني شحن بطاقة الهاتف النقال الخاصة بي أو الخاصة بصديقي؟

نعم ،يمكنك تسجيل وإجراء معامالت تعبئة/شحن ألي بطاقة مسبقة الدفع من النورس عن طريق الدخول إلى خيار سداد الفواتير.

 .6هــل يمكننــي تقديــم طلــب للحصــول علــى وديعــة ألجــل مــن خــال إســتعمال تســهيل خدمــات بنــك مســقط المصرفيــة عبــر الهاتــف
النقــال؟
نعم  ،يمكنك تقديم طلب للحصول على وديعة ألجل باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال

 .7هــل يســتطيع الزبــون تحويــل مبالــغ مــن حســابه فــي بنــك مســقط إلــى حســاب لــدى بنــك آخــر داخــل الســلطنة ومتــى ســيتم تنفيــذ مثــل
تلــك المعامــات؟

نعــم  ،اآلن يســتطيع الزبــون تحويــل مبالــغ مــن حســابه فــي بنــك مســقط إلــى حســاب لــدى بنــك آخــر داخــل الســلطنة بإســتخدام خيــار «بنــوك
أخــرى داخــل الســلطنة» مــن قائمــة تحويــل المبالــغ .وســوف يتــم تنفيــذ هــذه المعامــات فــي نفــس اليــوم فــي حــال إســتالم التعليمــات
بشــأنها حتــى الســاعة  11:44صباحـ ًـا .أمــا لطلبــات التــي يتــم إرســالها بعــد الســاعة  11:44صباحــا ،فســوف يتــم تنفيذهــا فــي يــوم العمــل التالــي.

 .8هل يستطيع الvزبون تنفيذ حواالت دوليه حول العالم من حسابه في بنك مسقط ومتى سيتم تنفيذ المعاملة؟

مــن الممكــن اآلن تحويــل مبالــغ مــن حســاب فــي بنــك مســقط إلــى أي بنــك فــي العالــم بإســتخدام خيار «تحويــل األمــوال دوليــا « مــن تســهيل
الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال( .ســوف يتــم يتطبيــق الرســوم اإلســمية) .للعمالت األجنبيــة (دوالر أســترالي ,دوالرســنغافوري ,يــن
يابانــي ,دوالر نيوزيلنــدي ,دوالر هونــج كونــج) ســيتم تنفيــذ هــذه المعامــات فــي يــوم العمــل التالــي .للعمــات غيــر األجنبيــة ســوف يتــم
ـاء .أمــا لطلبــات التــي يتــم
ســيتم تنفيــذ هــذه المعامــات فــي نفــس اليــوم فــي حــال إســتالم التعليمــات بشــأنها حتــى الســاعة  14:00مسـ ً
ـاء ،فســوف يتــم تنفيذهــا فــي يــوم العمــل التالــي.
إرســالها بعــد الســاعة  14:00مسـ ً

 .9هل يستطيع الزبون تحويل مبالغ من حسابه في بنك مسقط إلى حساب مستفيد في الهند ومتى سيتم تنفيذ المعاملة؟

مــن الممكــن اآلن تحويــل مبالــغ مــن حســاب مــع بنــك مســقط إلــى حســاب آخــر فــي الهنــد بإســتخدام خيار «التحويــل الســريع إلــى الهند» مــن
تســهيل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال( .ســوف يتــم يتطبيــق الرســوم اإلســمية) .وســوف يتــم تنفيــذ هــذه المعامــات فــي نفــس
اليــوم فــي حــال إســتالم التعليمــات بشــأنها وفقــا لتعليمــات ريزيــرف بنــك العنــدي ()RBI

ماهو تحويل IMPS؟

تحويــل  IMPSهــو خيــار تحويــل مباشــر لمجموعــة مختــارة مــن البنــوك التــي يمكنهــا اســتالم حــواالت أجنبيــة  .وهــي خدمــة متوفــره طــوال أيــام
االســبوع.

ماهو الحد االقصى لكل معاملة؟

 200,000روبية هندية هو الحد االقصى لكل معاملة
 .10هل يستطيع الزبون تحويل مبالغ من حسابه في بنك مسقط إلى حساب مستفيد في باكستان ومتى سيتم تنفيذ المعاملة؟

مــن الممكــن اآلن تحويــل مبالــغ مــن حســاب مــع بنــك مســقط إلــى حســاب آخــر فــي باكســتان بإســتخدام خيار «التحويــل الســريع إلــى
باكســتان» من تســهيل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال( .ســوف يتــم يتطبيــق الرســوم اإلسمية) .وســوف يتــم تنفيــذ هــذه
ـاء .أمــا لطلبــات التــي يتــم إرســالها بعــد الســاعة
المعامــات فــي نفــس اليــوم فــي حــال إســتالم التعليمــات بشــأنها حتــى الســاعة  16:30مسـ ً
ـاء ،فســوف يتــم تنفيذهــا فــي يــوم العمــل التالــي .وســوف تســتغرق عمليــة تنفيــذ الدفــع فــي العــادة حوالــي  24ســاعة عمــل فــي
 16:30مسـ ً
عمــان وباكســتان .

 .11هل يستطيع الزبون تحويل مبالغ من حسابه في بنك مسقط إلى حساب مستفيد في بنغالديش ومتى سيتم تنفيذ المعاملة؟
سوف تستغرق عملية تنفيذ الدفع في العادة حوالي  24ساعة عمل في عمان وبنغالديش

 .12هل يستطيع الزبون تحويل مبالغ من حسابه في بنك مسقط إلى حساب مستفيد في الفلبين ومتى سيتم تنفيذ المعاملة؟

مــن الممكــن اآلن تحويــل مبالــغ مــن حســاب مــع بنــك مســقط إلــى حســاب آخــر في الفلبيــن بإســتخدام خيار «التحويل الســريع إلــى الفلبين» من
تســهيل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال( .ســوف يتــم يتطبيــق الرســوم اإلســمية) .التحويالت لبنــك  BDOســيتم تنفيذهــا مباشــرة.
ـاء.
للبنــوك االخــرى فــي الفلبيــن يتــم تنفيــذ هــذه المعامــات فــي نفــس اليــوم فــي حــال إســتالم التعليمــات بشــأنها حتــى الســاعة  15:35مسـ ً
ـاء ،فســوف يتــم تنفيذهــا فــي يــوم العمــل التالــي .وســوف تســتغرق عمليــة تنفيــذ
أمــا لطلبــات التــي يتــم إرســالها بعــد الســاعة  15:45مسـ ً
الدفــع فــي العــادة حوالــي  24ســاعة عمــل فــي عمــان والفلبيــن.

 .13هل يستطيع الزبون تحويل مبالغ من حسابه في بنك مسقط إلى حساب مستفيد في سيريالنكا ومتى سيتم تنفيذ المعاملة؟

مــن الممكــن اآلن تحويــل مبالــغ مــن حســاب مــع بنــك مســقط إلــى حســاب آخــر فــي ســيريالنكا بإســتخدام خيار «التحويــل الســريع إلــى
ســيريالنكا» من تســهيل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال( .ســوف يتــم يتطبيــق الرســوم اإلســمية) .) .التحويــات لبنــك ســيلون
التجــاري ســيتم تنفيذهــا مباشــرة .للبنــوك االخــرى فــي الفلبيــن يتــم تنفيــذ هــذه المعامــات فــي نفــس اليــوم فــي حــال إســتالم التعليمــات
ـاء ،فســوف يتــم تنفيذهــا فــي يــوم العمــل
ـاء .أمــا لطلبــات التــي يتــم إرســالها بعــد الســاعة  15:45مسـ ً
بشــأنها حتــى الســاعة  15:35مسـ ً
التالــي .وســوف تســتغرق عمليــة تنفيــذ الدفــع فــي العــادة حوالــي  24ســاعة عمــل فــي عمــان وســيريالنكا.

 .14تحت خيار التحويل السريع ماهي العمالت التي يمكنني تحويلها؟

يمكنك تحويل ( )INRإلى الهند ( )KLRإلى سيريالنكا ( PHPو  )USDإلى الفلبين ( )BDTإلى بنغالديش ()PKRإلى باكستان.

 .15متى سيتم خصم المبلغ من حسابي في حالة قمت بإنشاء حوالة؟
سيتم خصم المبلغ مباشرة من حسابك في يوم تنفيذك للمعاملة

 .16هل يستطيع الزبون معرفة رصيد البطاقة اإلئتمانية والمبلغ المستخدم؟

يمكنك معرفة رصيد البطاقة اإلئتمانية وتفاصيل المبلغ المستخدم تحت خيار «اإلستفسارات»

 .17هل يستطيع الزبون الحصول على تفاصيل آخر المعامالت المنفذة تحت خيار «حساب البطاقة اإلئتمانية»؟

ـتخدم خيارات«  كشــف
يســتطيع الزبــون الحصــول علــى تفاصيــل آخــر  25معاملــة منفــذة للبطاقــة اإلئتمانيــة تحــت خيار»ملخــص الحســاب ،مسـ
ً
حســاب صغيــر».

 .18هــل يجــب علــى الزبــون دفــع رســوم مــن أجــل تحويــل مبالــغ مــن خــال تســهيل الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال وماهــو الحــد
اليومــي لمثــل هــذه التحويــات؟
في ما يلي الرسوم والحد اليومي لتحويل المبالغ:

يرجــى المالحظــة  -هــذه الرســوم والحــدود اليوميــة قابلــة للتغييــر .يرجــى الرجــوع إلــى الموقــع اإللكترونــي للحصــول علــى أحــدث الرســوم
والحــدود اليوميــة.
الحد اليومي

الرسوم للمعاملة الواحدة

المعامالت

خدمات
التحويل إلى حسابات بنوك اخرى في عمان

5000

 1.0ريال عماني

 10معامالت  /يوم

التحويل إلى حسابات أخرى في بنك مسقط *

5000

0

 5معامالت  /يوم

10,000

0

 5معامالت  /يوم

دفع الفواتير

2500

0

 10معامالت  /يوم

الدفع للبطاقة االئتمانية

ً
دوليا
تحويل األموال

2500

0

 5معامالت  /يوم

1500

 15أو  5ريال عماني

 3معامالت  /يوم

التحويل السريع إلى الهند )IMPS (ICICI – HDFC

2500

 1.5ريال عماني

 5معامالت  /يوم

التحويل ما بين حسابتي

التحويل السريع إلى الهند ()NEFT

 1.5ريال عماني

التحويل السريع إلى الهند ( )IMPSبنوك أخرى

 2.0ريال عماني

التحويل السريع إلى الفلبين

1000

 1.5ريال عماني

 3معامالت  /يوم

التحويل السريع إلى سريالنكا

1000

 1.5ريال عماني

 3معامالت  /يوم

التحويل السريع إلى بنغالديش

1000

 1.5ريال عماني

 3معامالت  /يوم

التحويل السريع إلى باكستان

1000

 1.5ريال عماني

 3معامالت  /يوم

إضافة أموال إلى محفظة بنك مسقط (محفظتي)

300

0

 20معاملة  /يوم

إضافة أموال إلى محفظة بنك مسقط
(محفظة المستفيد)

100

0

 1معاملة /اليوم

دفع الزكاة

2500

0

 5معامالت  /يوم

دفع الصدقات

500

0

 5معامالت  /يوم

وزارة الصحة (كوفيد )19

2500

0

 5معامالت  /يوم

إضافة أموال إلى البطاقة المسبقة الدفع

200

0

 5معامالت  /يوم

10,000

0

 5معامالت  /يوم

االكتتاب في الطرح العام األولي

*نود اإلفادة بأن الحواالت بين حسابات بنك مسقط مجانية ،باستثناء خدمة أوامر الدفع الدائمة والتحويالت المجدولة حيث سيتم خصم
 0.500بيسة لكل تحويلة
ً
متوافقا مع الخدمة أم ال؟
 .19كيف يمكننني معرفة عما إذا كان الهاتف

التطبيــق المســتخدم إلجــراء المعامــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال متوائــم مــع معظــم الهواتــف التــي تحتــوي علــى متصفــح اإلنترنــت .كل
مــا تحتــاج إليــه هــو توفــر أحــد هواتــف الجيــل الثالــث  /واي فــاي  /الدخــول علــى الشــبكة (أي القــدرة علــى االتصــال باإلنترنــت) .

 .20كيف يمكن معرفة عما إذا كان الهاتف الخاص به مزود بتوصيل اإلنترنت أو كيف يمكنني االشتراك في هذه الخدمة؟

يرجــى الدخــول إلــى متصفــح اإلنترنــت فــي الهاتــف النقــال ومحاولــة فتــح أي موقــع ( علــى ســبيل المثــال .)www.google.com ،إذا فتــح
الموقــع فــإن لديــك توصيــل نشــط باإلنترنــت .إذا لــم يتــم فتــح الموقــع ،فإنــك فــي حاجــة لإلشــتراك فــي الخدمــة
عمان موبايل:

يوجد خياران لدى عمان موبايل:
 .1مدى:

لإلشــتراك :إرســل رســالة نصيــة وأكتــب <  > Planإلــى الرقــم  ،90898مثــال :لإلشــتراك فــي 1جيجابايــت ،إرســل رســالة نصيبــة وأكتــب <
 1جيجابايــت > علــى الرقــم 90898

 .2حياك :

لإلشتراك في خطة إرسل رسالة نصية وأكتب < 1جيجابايت> إلى #0*24*141
لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة الموقع /http://www.omantel.om

النورس:

للتأكد من بيانات رصيدك ولإلشتراك   ،إتصل على * #141وإتبع قائمة التعليمات.
لإلشتراك في خدمة النورس لإلنترنت واسع النطاق:

ً
تلقائيــا لزبائــن النــورس مســبق الدفــع واجــل الدفــع بإســتخدام شــرائح النــورس مــن خــال الجهــاز .للتمتــع بخدمــة
هــذه الخدمــة متوفــرة
اإلنترنــت فائــق الســرعة مــن النــورس ،إســتخدم الوضعيــات الحاليــة باإلنترنــت   .إذا ال توجــد لديــك هــذه الوضعيــات باإلنترنــت ،قــم فقــط
بإرســال رســالة نصيــة فارغــة إلــى الرقــم  1501وإحفــظ الوضعيــات.
لمزيد من المعلومات وتفاصيل الوضعيات ،يرجى زيارة الموقع   /http://www.ooredoo.om
فريندي:

إحصل على شريحة رقم الهاتف (  ) SIMمن محالت فريندي
 .1إدخل الوضعيات التالية:

 اسم الملف :فريندي موبايل :APNفريندي gprs -
رمز الدخول#99* :

ً
فارغا
إترك اسم المستخدم والرمز السري

 -2إعد تعبيئة هاتفك إذا كان رصيدك أقل من رسوم اإلشتراك الشهري

 -3قم بتفعيل إشتراكك الشهري لإلنترنت من خالل رمز  #150* :USSDأو من خالل إرسال رسالة نصية «شهر» إلى الرقم 91111
	 

 -5سوف تستسلم تأكيد برسالة نصية  .أنت اآلن موصول.

لمزيد من المعلومات وتفاصيل الوضعيات ،يرجى زيارة الموقعhttp://www.friendimobile.com
رنا:

يجــب عليــك أن تحصــل علــى وضعيــات رنــا فــي هاتفــك لتتمكــن مــن تصفــح اإلنترنــت مــع خدمــة رنا 3G  لإلنترنــت الســريع .قــم بإدخــال رقــم
هاتفــك مــع رقــم النــوع والموديــل ومــن ثــم ســوف تســتلم تلقائيـ ًـا جميــع الوضعيــات عــن طريــق رســالة نصيــة .إحفــظ هــذه الرســائل وســوف
تتمكــن مــن إســتخدام الخدمــات .لإلشــتراك إتصــل علــى 90882

لمزيد من المعلومات وتفاصيل الوضعيات ،يرجى زيارة الموقع http://www.rennamobile.com

 .21هل يمكن لصديقي الدخول إلى حسابه في بنك مسقط باستخدام التطبيق المركب على الهاتف النقال الخاص بي؟

هــذا التطبيــق يتمتــع بســمات أمنيــة عاليــة وهــو ذو طابــع شــخصي وســيفتح فقــط باســتخدام المتطلبــات التــي تــم تحديدهــا بالنســبة ألرقــام
الهواتــف التــي حددتهــا وقــت التســجيل.

 .22أي هاتف نقال ورقم يمكنني من خاللها الدخول إلى الخدمة المصرفية للهاتف النقال؟

يمكنك الحصول على هذا التطبيق على أرقام الهواتف النقالة والهواتف النقالة المسجلة فقط.

ينبغــي عليــك وقــت عمليــة التســجيل تحديــد رقــم الهاتــف النقــال .رقــم الهاتــف النقــال هــو الرقــم المكتــوب للهاتــف النقــال و المســجل فــي
ســجالت البنــك.
مالحظــة  -التســجيل مســموح فقــط «لرقــم النقــال المســجل لــدى البنــك» .إذا احتجــت إلــى تحديــث رقــم المحمــول المســجل لــدى
البنــك ،يرجــى االتصــال بمركــز االتصــاالت علــى  24795555أو تقديــم طلــب كتابــي للبنــك بهــذا الشــأن.

 .23ماذا أفعل إذا نسيت الرقم السري للدخول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؟

إذا نســيت الرقــم الســري للخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال يمكنــك الدخــول علــى خيــار «نســيان اســم المســتخدم  /الرقــم الســري»
الموجــود بالصفحــة الرئيســية واتبــع الخطــوات التاليــة:
•

اضغط على خيار  -نسيان الرقم السري للخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال.

•

بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بك ستتلقى كود التنشيط على رقم الهاتف النقال المسجل (الرئيسي) .

•
•

سيطلب منك النظام إدخال بياناتك الخاصة مثل هوية المستخدم ورقم بطاقة الصراف اآللي  /بطاقة الخصم المباشر.
عندئذ يمكنك عمل رقم سري جديد

 .24ماذا أفعل إذا نسيت هوية المستخدم الخاصة بي؟

إذا نســيت هويــة المســتخدم قــم بالدخــول علــى خيــار «نســيان اســم المســتخدم  /الرقــم الســري» الموجود بالصفحة الرئيســية واتبــع الخطوات
التاليــة:

•

اضغط على خيار – « نسيان اسم المستخدم «.

•

بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بك ستتلقى كلمة مرور تستخدم لمرة واحدة على رقم الهاتف النقال المسجل (الرئيسي) .

•
•

قم بإدخال رقم الهاتف النقال الرئيسي ورقم بطاقة الصراف اآللي  /بطاقة الخصم المباشر

عندئذ سيتم إرسال رسالة قصيرة تحتوي على هوية المستخدم إلى رقم الهاتف النقال المسجل

 .25كيف يمكنني فتح الخدمة؟

إذا غلقــت الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال يمكنــك الدخــول علــى خيــار «نســيان اســم المســتخدم  /الرقــم الســري» الموجــود بالصفحــة
الرئيســية واتبــع الخطــوات التاليــة:
•

اضغط على خيار  -نسيان الرقم السري للخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال.

•

بعد التأكد من صحة البيانات الخاصة بك ستتلقى كود التنشيط على رقم الهاتف النقال المسجل (الرئيسي) .

•
•

سيطلب منك النظام إدخال بياناتك الخاصة مثل هوية المستخدم ورقم بطاقة الصراف اآللي  /بطاقة الخصم المباشر.
عندئذ يمكنك عمل رقم سري جديد
أو

ً
مجددا
يمكنك اإلتصال بالخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال على  24795555لفتحها
 .26ماذا سيحصل في حال تغيير هاتفي النقال أو فقدانه؟

الرجــاء اإلتصــال بالخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال علــى  24795555وســوف نقــوم بإعــادة تفعيــل إشــتراكك وســوف يمكنــك بعــد
ذلــك تفعيــل نفــس الخدمــة بإتبــاع الخطــوات التاليــة:
خطوات التفعيل:

 -1أنقر على /إختر  « -تفعيل دخول المستخدم «

 -2قم بإدخال رقم هاتفك األساسي ورقم بطاقة جهاز الصراف اآللي  /بطاقة الخصم المباشر والرمز السري لهما
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وبعد التحقق من صحة المعلومات ،سوف تستلم رمز تفعيل ( رقم سري لمرة واحدة) على رقم هاتفك المسجل (أساسي)

 -4سوف تستلم بعد ذلك رسالة التفعيل على الشاشة

 .27ماذا يحدث إذا قمت بتغيير شريحة هاتفي ( )SIM Cardبشكل دائم؟

في حال تغييرك لشريحة رقم هاتفك ( ) Card SIMبشكل دائم (شريحة هاتف جديدة من موفر الخدمة) ،نوصيك بما يلي:

إبالغنــا عــن ذلــك عــن طريــق اإلتصــال على  24795555لتعطيــل رقــم هاتفــك القديــم  .ويمكنــك فيمــا بعــد إعــادة التســجيل بإســتخدام رقــم
هاتفــك الجديــد بإتبــاع خطــوات التفعيــل والتســجيل.

 .28في حال تلف شريحة الهاتف الحالية ،ماذا يحدث إذا تغيرت شريحة الهاتف ولكن مع بقاء الهاتف نفسه؟
تغيير شريحة هاتفك مع وجود الهاتف نفسه لن يعطل دخولك لخدمات التطبيق

 .29هل يمكنني الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال لبنك مسقط من خارج عمان؟

يمكنــك اســتخدام تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال مــن أي مــكان يكــون مدعومـ ًـا مــن قبــل الشــركة الموفــرة لخدمــات الهاتــف
النقال.

 .30ما مدى أمان هذا التطبيق؟

الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال التــي يقدمهــا بنــك مســقط تتمتــع بســمات ذات أمــان عــال .ال يقــوم التطبيــق بتســجيل أيــة معلومــات
حساســة أو معلومــات تتعلــق بالمعامــات علــى الهاتــف وهــو مــا يجعــل الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال التــي يقدمهــا بنــك مســقط
ـا عــن تمتــع تلــك الخدمــة بمزايــا أمــان أخــرى موجــودة داخــل التطبيــق ذاتــه .الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال
تجربــة آمنــة للغايــة فضـ ً
التــي يقدمهــا بنــك مســقط تتــم عــن طريــق تطبيــق موثــوق بــه ،كمــا أن عمليــة تبــادل المعلومــات تتــم بشــكل مشــفر وعلــى أســاس أفضــل
المعاييــر المســتخدمة فــي هــذه الصناعــة وعامــل التوثيــق الثنائــي  .

 .31ما هي تكلفة هذه الخدمة؟

الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال التــي تقدمهــا بنــك مســقط مجانيــة ،إذ أن التكلفــة الوحيــدة التــي ســيكون عليــك ســدادها هــي تكلفــة
اســتخدام الشــبكة وذلــك وفــق مــا تحــدده الشــركة الموفــرة لخدمــات الهواتــف النقالــة.

لدي إستفسارات إضافية حول تطبيق بنك مسقط؟
ّ
 .32ماذا لو كانت

إذا كانــت لديــك أي إستفســارات عــن تطبيــق بنــك مســقط للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال   ،يرجــى التواصــل معنا عبر مركــز اإلتصاالت
علــى الرقــم  24795555أو قــم بزيــارة موقعنــا www.bankmuscat.com

 .33هل يمكنني االطالع على نقاط بطاقة االئتمان الخاصة بي من خالل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؟

نعــم ،يمكــن لجميــع عمــاء بنــك مســقط ممــن يمتلكــون بطاقــة ائتمــان مســجلة علــى تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال
اســتعراض النقــاط التــي تــم جمعهــا فــي بطاقاتهــم .ينبغــي الذهــاب إلــى صفحــة «تفاصيــل بطاقــة االئتمــان « فــي تطبيــق الخدمــات المصرفيــة
عبــر الهاتــف النقــال والضغــط علــى زر «النقــاط»

 .34ما هو إطفاء القرض؟

مــن قائمــة الحســابات ،يمكــن اســتعراض تفاصيــل إطفــاء حســابات قــروض األفــراد مــن خــال النقــر علــى الرابــط الموجــود علــى شاشــة الملخص.
علــى شاشــة إطفــاء القــروض ،يوجــد خيــار باســتعراض تفاصيــل اإلطفــاء .إطفــاء القــروض

•

رقم حساب القرض

•

تاريخ االستحقاق

•

المبلغ الرئيسي

التفاصيل حسب القائمة
•
•
•
•

مبلغ القسط.
مبلغ الفائدة

الرسوم

مبلغ المسئولية الختامية

 .35هل يمكنني االطالع على تفاصيل حساب القرض ،مثل كشوفات الحساب ،تاريخ االستحقاق ،وما إلى ذلك؟
يمكن للعمالء اآلن االطالع على تفاصيل ملخص القرض وكذلك على إطفاء القرض على النحو الوارد أعاله.

 .36ماهي الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال التى يمكننني التخطيط لها مقدما؟

نعــم ،تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال مــن بنــك مســقط مصمــم لتحديــد موعــد ومبلــغ إعــادة شــحن الهاتــف النقــال .ســيحصل
العمــاء علــى خيــارات:

 .1التحويل السريع للهند
 .2بنك آخر في عمان

 .3تحويل بين حسابات بنك مسقط
 .4تحويل بين الحسابات الشخصية
 .5تحويل االموال دوليا
 .6دفع الفواتير-

جوال مسبق الدفع

عمانتل مسبق
أوريدور مسبق

الهاتف

عمانتل الخط الثابت

جوال أجل الدفع

عمانتل اجل
أوريدور اجل

االنترنت

عمانتل انترنت

المياة

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واإلستثمار (مياة)
تطوير صحار (مياة)
شركة عمان لألستمارات والتمويل (مياة)

الكهرباء

الشركة الوطنية العمانية للهندسة واإلستثمار (كهرباء)
تطوير صحار (كهرباء)
شركة عمان لألستمارات والتمويل (كهرباء)

سيحصل العمالء كذلك على خيارات:
•

تحويل مجدول - :تحديد موعد ومبلغ التحويل .حاليا هذة الميزه مطبقة للهند فقط.

•

إيقــاف الدفــع :إلغــاء  /إيقــاف تحويــل األمــوال المتكــرر  /المجــدول الــذي يكــون نشــطا وجعلــه علــى وضــع إيقــاف الدفــع .حاليــا هــذة
الميــزه مطبقــة للهنــد فقــط.

•

تحويــات متكــررة - :تكــرار نفــس عمليــة التحويــل المجدولــة علــى مــدد يفصــل بينهــا فتــرات زمنيــة  /أيــام قليلــة .حاليــا هــذة الميــزه مطبقــة
للهنــد فقــط.

 .37هل يمكنني تغيير تفاصيل معلومات العميل داخل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؟

نعــم ،باعتبــارك مســتخدم نشــط فــي تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال مــن بنــك مســقط ســيكون لــك دائمــا خيــار تقديــم
طلــب خدمــة تغييــر رقــم الهاتــف النقــال ،معــرف البريــد اإللكترونــي ،العنــوان البريــدي ... ،إلــخ .خيــار «طلبــات الخدمــة» داخــل تطبيــق الخدمــات
المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال يحتــوي علــى كل حقــول تقديــم طلبــات التغييــر .ســيقوم البنــك بعمليــة تحقــق مــن خــال ملفــك الشــخصي
ويقــوم بتحديــث نفســه.

 .38هل يمكنني استخدام بطاقة السحب اآللي خارج سلطنة عمان؟

نعــم .العمــاء لديهــم خيــار تفعيــل بطاقــة الســحب اآللــي الســتخدامها خــارج ســلطنة عمــان .باســتخدام تطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر
الهاتــف النقــال تحــت خيــار «طلــب خدمــة» يمكــن للعميــل تقديــم طلــب تمكيــن بطاقتــه /بطاقتهــا الســتخدامها خــارج ســلطنة عمــان .ســيقوم
البنــك بعمليــة تحقــق مــن صحــة طلبــك ويعطيــك تفاصيــل إذن اســتخدام البطاقــة علــى النحــو التالــي:

•

البطاقة المحددة

•

مدى التاريخ المحدد

•
•
•

الدولة المحددة

بداية من تاريخ
إلى تاريخ

 .39هل يمكن أن أحصل على كشف الحساب الخاص بي عبر البريد اإللكتروني

يقــدم بنــك مســقط خدمــة جديــدة وهــي إرســال طلــب للحصــول علــى كشــف حســاب عــن طريــق البريــد اإللكترونــي .يمكــن باســتخدام هــذه
الخدمــات أن يحصــل العمــاء علــى كشــف الحســاب الخــاص بهــم مــن خــال البريــد اإللكترونــي.

 .40هل يمكننا الدفع لصناديق بنك مسقط أو صناديق أوريكس باستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال؟

اآلن ،يمكــن لعميــل بنــك مســقط أن يدفــع لصناديــق بنــك مســقط أو صناديــق أوريكــس باســتخدام خدمــة إدارة األصــول مــن القائمــة
الرئيســية.

 .41ما هي أيقونة صندوق الهدايا ؟

هــي صفحــة خاصــة بالعــروض بتطبيــق الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال تظهــر للزبــون الــذي يقــوم بتســجيل الدخــول .حيــث تعــرض
الصفحــة جميــع منتجــات البنــك التــي يتــم تقديمهــا للزبــون

 .42إالم يرمز الرقم المبين في أيقونة صندوق الهدايا /صفحة العروض؟

يرمز الرقم المبين في أيقونة صندوق الهدايا إلى عدد العروض المتوفرة للزبون في الصفحة.

 .43ما هي اإلجراءات التي تلي قبول الزبون ألحد العروض المتوفرة في الصفحة ؟
•
•

يتولى ممثل البنك االتصال بالزبون في أسرع وقت ممكن للمضي قدما في المعاملة
يختفي العرض المقبول من صفحة العروض.

 .44ما هي اإلجراءات التي تلي رفض الزبون ألحد العروض المتوفرة في الصفحة ؟
•
•

يتم تسجيل إجابة الزبون

يختفي العرض من الصفحة.

 .45ماهي العروض المنبثقة؟
•
•

العرض المنبثق هو ما يتم عرضه على شاشة تطبيق البنك بمجرد تسجيل الزبون الدخول إلى التطبيق ويتطلب وجوبا إجابة الزبون

تظهر الشاشة الرئيسية لتطبيق البنك بمجرد إجابة الزبون على العرض.

 .46ما هي اإلجراءات التي تلي قبول الزبون ألحد العروض المنبثقة؟
•
•

يتولى ممثل البنك االتصال بالزبون في أسرع وقت ممكن للمضي قدما في المعاملة
تظهر الشاشة الرئيسية لتطبيق البنك بمجرد إجابة الزيون على العرض.

 .47ما هي اإلجراءات التي تلي رفض الزبون ألحد العروض المنبثقة؟
•
•

يتم تسجيل إجابة الزبون

تظهر الشاشة الرئيسية لتطبيق البنك بمجرد رفض الزبون للعرض

 .48ماذا سيحدث لعروضي إذا تعطل التطبيق  /بعد إنهاء التطبيق
•
•

تبقى عروض الزبائن في صفحة العروض في حال عدم قبول  /رفض هذه العروض قبل الخروج من التطبيق

يمكن للزبون مشاهدة العرض في حال قام بتسجيل الدخول مجددا

 .49هل يعتبر حصولي على العرض بمجرد قبوله أمرا مؤكدا؟
•

•

يتــم تخصيــص عــروض الزبائــن علــى أســاس معاييــر معينــة .وســيتم إعــادة تقييــم هــذه المنتجــات عنــد منــح المنتــج .و يحصــل الزبــون علــى
المنتــج المعــروض فــي حــال اســتيفاء معاييــر األهليــة.
قد يتغير الحد  /المبلغ المعروض في وقت الصرف النهائي بناء على سياسة البنك

 .50هل سأحصل على عرض مرة أخرى في حالة رفضي العرض الحالي؟
•
•

يتــم تخصيــص عــروض الزبائــن علــى أســاس معاييــر معينــة و يقــوم البنــك بإعــادة تقييمهــا بشــكل دوري .يختفــي العــرض مــن صفحــة
العــروض علــى الفــور بمجــرد رفضــه.

قد تحصل على عرض مماثل في المستقبل في حال كنت مؤهال بناء على سياسات البنك

 .51رفضت عرضا عن طريق الخطأ وأرغب في التقدم بطلب للحصول على المنتج
•
•

يرجــى اســتخدام قائمــة طلــب المنتجــات مــن الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف وتقديــم طلــب الحصــول علــى المنتــج عــن طريــق تقديــم
بياناتــك.

يمكنك كذلك االتصال بمركز االتصاالت الخاص ببنك مسقط على  24795555-968+و طلب المنتج

 .52قبلت عرضا عن طريق الخطأ واآلن أريد أن أتقدم بطلب للحصول على منتج آخر
•

•

يمكنــك أن تُ طلــع ممثــل البنــك بأنــك لــم تعــد مهتمــا بالمنتــج الــذي تقدمــت بطلــب للحصــول عليــه ولكــن ترغــب فــي الحصــول علــى خدمــة
مصرفيــة آخــرى

سوف يسجل ممثل البنك اهتمامك ويقوم باالتصال بك قريبا

