
 األسئلة األكثر شيوعًا لحساب شبابي 
 1. ما  هي شروط األهلية للحصول على األساور  اإللكترونية الذكية ؟

 يمكن لجميع حاملي حساب شبابي الذين تتراوح أعمارهم  بين 18 إلى 23 سنة للحصول على األساور اإللكترونية الذكية .

 2. كيف يمكن للزبون الجديد التقدم بطلب الحصول على األساور اإللكترونية الذكية ؟
 يجب على الزبون أواًل زيارة الفرع وتقديم طلب لفتح  حساب »شبابي«. بعد ذلك، سيكون الزبون مؤهال  للحصول على األساور 

اإللكترونية الذكية.

 3. لدي حساب توفير من بنك مسقط و عمري 18 سنة، فهل يمكنني تقديم الطلب للحصول على األساور اإللكترونية الذكية ؟
 يمكن فقط لزبائن حساب شبابي الحصول عليها. 

 4. كيف يمكنني تقديم الطلب للحصول على األساور اإللكترونية ؟
 يمكنك زيارة أقرب فرع لبنك مسقط وتعبئة استمارة الطلب.

 5. هل األساور اإللكترونية متوفرة بألوان مختلفة ؟      
 تتوفر األساور باللون الرمادي فقط.

 6. ما هو الوقت المستغرق للحصول على األساور  اإللكترونية ؟ 
    حالًيا األساور اإللكترونية الذكية متوفرة في مخازن 21 فرع. استالم الباقات الترحيبية في نفس اليوم بعد التقدم بالطلب وذلك          

  حسب التوفر. أما بالنسبة للفروع األخرى، سيستغرق من يومين إلى أربعة أيام عمل في محافظة مسقط، وثالثة إلى خمسة أيام
 عمل بالنسبة للمحافظات األخرى.

   تتوفر حالًيا أعداد محدودة من األساور اإللكترونية في الفروع التالية: 
• الخوض   • جامعة السلطان قابوس   

• الرستاق  فرع الوشيل    • صحار 
  • السعادة   • العامرات
  • البريمي الشارع العام   • سمائل 

  • عبري )الجبيل (   • إبراء
  • صور العفية   • فرع بوشر

  • صاللة 23  يوليو   • بركاء 
  • المصنعة   • نزوى 

  • الخوير   • الرميس
  • فرع المعبيلة الصناعية   • فرع المقر الرئيسي

 • واحة المعرفة مسقط

7. ما هو الحد األدنى للمعامالت/المبالغ التي تؤهل الحصول على األساور اإللكترونية الذكية ؟

مّررها وبس )ال يلزم إدخال رقم سري(المعاملة أقل من 20 ريال عماني

10 معامالتالحد األقصى لعدد المعامالت في اليوم بدون رقم سري

مطلوب إدخال الرقم السريالمعاملة فوق 20 ريال عماني

60 ريال عمانيالمبلغ اإلجمالي في اليوم بدون رقم سري

*سيتم إعادة ضبط سقف المعامالت بدون الرقم السري بعد إجراء معاملة برقم سري أو في اليوم التالي.



 8. ما هي رسوم الحصول على األساور اإللكترونية الذكية ؟
 5 رياالت عمانية 

 9. كيف يمكنني سداد قيمة رسوم األساور اإللكترونية الذكية ؟
 سيتم خصم 5 رياالت عمانية من حساب مقدم الطلب

 10. هل لألساور اإللكترونية خاصية مقاومة الماء ؟
   ال

 11. ما هي المواد المستخدمة في صنع األساور اإللكترونية ؟
   السيليكون

 12. هل أستطيع الحصول على أكثر من سوار إلكتروني ؟
    ال ، تستطيع الحصول على سوار إلكتروني واحد لكل حساب

 13. ماذا أفعل في حالة سرقة / ضياع السوار اإللكتروني ؟
    في حالة سرقة / ضياع السوار اإللكتروني يرجى التواصل مع مركز االتصاالت على الرقم 24795555.

   كما يمكنك حجب بطاقة السوار اإللكتروني باستخدام تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط.

 14. هل يمكنني استخدام األساور اإللكترونية الذكية في الخارج ؟
    نعم بإمكانك استخدام األساور اإللكترونية الذكية عبر األجهزة نقاط البيع والصراف اآللي التي تدعم خاصية 

   الدفع عن بعد فقط.

 15. هل سأكون قادًرا على استخدام السوار اإللكتروني عبر أجهزة الصراف اآللي التي تعمل عن بعد ؟
   نعم بإمكانك اسخدام السوار اإللكتروني عبر أجهزة الصراف اآللي التي تعمل عن بعد

 16. هل باإلمكان إدخال بطاقة السوار اإللكتروني في جهاز الصراف اآللي ؟
   ال.

 17. هل باإلمكان استخدام السوار للطلب أو للشراء عبر اإلنترنت ؟
   ال

 18. كيف تتم عملية تفعيل الشريحة ؟ 
    1- اتصل على الرقم 24795555

    2- ادخل رقم البطاقة المتواجدة في العلبة الترحيبية المكون من 16 رقم وتاريخ انتهاء الصالحية الشهر / العام(
        المذكور على البطاقة.  

    3- اختر »إنشاء أو تغيير الرقم السري« - »الخيار الثالث«.
    4- سوف تستلم رمز المرور للمرة واحدة  عبر رقم هاتفك النقال المسجل لدى البنك.

    5- اضغط1إلدخال رمز المرور للمرة واحدة.
   6- قم بإدخال رقم سري جديد من اختيارك والمكون من 4 أرقام. 

 19. كيف تتم طريقة االستبدال في حالة ضياع السوار ؟ 
   بنفس عملية الطلب الجديد. الشريحة والسوار تتوفر  كطقم واحد.

 20. ماذا افعل بالجزء المتبقي من البطاقة ؟
    يتوجب الحفاظ على الجزء المتبقي من البطاقة ألنك سوف تحتاج الى الرقم الموجود على البطاقة في

    المستقبل ألغراض:
   • االستبدال     • الضياع والسرقة     • تغير الرقم السري


