الخدمات المصرفية

عبر اإلنترنت للشركات

Services Available on Internet Banking

اتصل بنا
اتصل بنا  -تفاصيل مدير العالقات
اتصل بنا  -معرف البريد اإللكتروني لمكتب خدمات
الشركات

مواقع أجهزة الصراف اآللي والفروع
تقديم مالحظاتك في االستبيان
شاهد الفيديو التعليمي
عرض االسئلة األكثر شيوعا
إدارة المستخدم
الوصول إلى العديد من المستخدمين ممن يمتلكون

التفويض إلجراء مختلف المعامالت ،وحدود خصم

مختلفة والتدقيق واطالع على جميع أنواع المعامالت

وتحميل المفات أنواع المعامالت وتحميل الملفات.
أوامر الدفع الدائمة
إلغاء أوامر الدفع الدائمة

إنشاء أوامر الدفع الدائمة للتحويالت المختلفة ودفع
الفواتير

عرض أوامر الدفع الدائمة قيد االنتظار
عرض أوامر الدفع الدائمة المنجزة

اإلشعارات
اإلشعار الفوري للمعامالت قيد االنتظار للموافقة عليها
عبر البريد اإللكتروني

for corporate customers

Contact Us
Contact Us - Relationship Manager details
Contact Us - Corporate Service Desk Service
Email ID

ATM & Branch Locators
Response/Provide feedback to Survey
Watch Video Demo
View FAQ
User Management
Access to multiple users with different
transaction rights, Different debit limits and
Maker-Checker rights for all Txn types & file
uploads.
Standing order
Cancellation of Standing Orders
Creation of Standing Orders to various
transfers and Bill payments
View of Pending Standing Orders
View of Completed Standing Orders

Alerts
Instant Email Notification for transaction
pending for approval

Instant Email Notification for File upload
pending for approval

اإلشعار الفوري عبر البريد اإللكتروني لتنزيل الملف قيد

Instant Email Notification for Transaction
Success/ Failure

-  عبر البريد اإللكتروني- اإلشعار الفوري

Instant Email Notification for File Upload
Success/ Failure

 عند تنزيل-  عبر البريد اإللكتروني- اإلشعار الفوري

Instant Notification (SMS and Email) for all
Financial & Non-Financial Transactions

Accounts

االنتظار للموافقة عليه

 ال تتم بنجاح/ للمعامالت التي تتم

 عندما اليتم التنزيل بنجاح/الملف بنجاح

اإلشعار الفوري (الرسائل النصية القصيرة والبريد

اإللكتروني) لجميع المعامالت المالية وغير المالية

الحساب

Loan Amortisation Schedule

جدول سداد القرض

Current Account lien inquiry

االستعالم عن الحساب الجاري

Open Fixed Deposit Account with different
maturity Instructions

فتح حساب الوديعة الثابتة بتواريخ استحقاق مختلفة

Company Overall Position - Dashboard

المركز العام للشركة

Current Account summary

موجز للحساب الجاري

Set User Nickname

تعيين اسم الحساب

Set Account Nickname

تعيين اسم المستخدم

Fixed Deposit Details

تفاصيل اإليداع الثابت

Current Account details
Loan Details
Loan Disbursement Schedule
CIF linkage - Users in multiple companies
can be seamlessly merged as a part of single
login and single token authorization.
Fixed Deposit Transaction History

تفاصيل الحساب الجاري
تفاصيل القرض
جدول صرف القرض
 يمكن دمج المستخدمين في- ربط رقم ملف الزبون

العديد من الشركات بسالسة كجزء من عملية تسجيل

.الدخول المفرد وتفويض جهاز رمز األمان
سجل معامالت الوديعة الثابتة

Set Primary Account

تعيين الحساب األساسي

Set Favorite Accounts

تعيين الحسابات المفضلة

Current Account mini statement
Current Account detailed statement

مختصر للحساب الجاري مختصر
كشف مفصل للحساب الجاري مفصل

Trade Account mini statement

كشف مختصر للحساب التجاري

Trade Account Detailed statement

كشف مفصل للحساب التجاري

Trade Account summary
Loan Summary
Fixed Deposit Summary

Payments
Send Transaction Advise to User’s registered
Email ID
AMEX Credit Card payment
Instant Bill payment to OIFC
Electricity - Dhofar (DPC)
Instant Bill payment to OIFC
Electricity - Majan (MJEC)
Deletion of the Billers
School/College Fees payment
3rd Party Bank Muscat Credit Card payment
Instant Bill payment to Ooredoo Prepaid
Internet
Instant Bill payment to Ooredoo Post paid
GSM
Instant Bill payment to ONEIC Electricity
Instant Bill payment to ONEIC Water
Instant Bill payment to PASI CIVIL

ملخص الحساب التجاري
ملخص القرض
ملخص الوديعة الثابتة

المدفوعات
إرسال إشعار المعاملة إلى البريد اإللكتروني المسجل
الدفع الفوري لبطاقة اميريكان اكسبرس
)DPC(  ظفار- OIFC الدفع الفوري لفواتير شركة كهرباء
- OIFC الدفع الفوري لفواتير شركة كهرباء
)MJEC( مجان
حذف الفواتير
 الكلية/ دفع رسوم المدرسة
دفع لطرف ثالث عبر بطاقة ائتمان بنك مسقط
دفع فواتير اإلنترنت مسبق الدفع من أوريدو
الدفع الفوري لفواتير الهاتف النقال آجلة الدفع من
أوريدو

ONEIC Electricity الدفع الفوري لفواتير شركة
ONEIC Water الدفع الفوري لفواتير شركة
PASI CIVIL الدفع الفوري لفواتير شركة

Instant Bill payment to Ooredoo Postpaid
Telephone

الدفع الفوري لفواتير خدمة الهاتف النقال مسبقة

Instant Bill payment to OIFC
Electricity - Rural(RAECO)

 الريف- OIFC الدفع الفوري لفواتير لشركة كهرباء

الدفع من أوريدو

)RAECO(

Instant Bill payment to Ooredoo
Prepaid Telephone

الدفع الفوري لفواتير خدمة الهاتف مسبقة الدفع من

Instant Bill payment to Ooredoo
Postpaid Internet

الدفع الفوري لفواتير خدمة االنترنت آجلة الدفع من

Instant Bill payment for Ooredoo Topup
Instant Bill payment to OIFC Water
Instant Bill payment to PASI Commercial

أوريدو
أوريدو

تعبئة رصيد فوري من أوريدو
OIFC Water الدفع الفوري لفواتير شركة
PASI Commercial الدفع الفوري لفواتير شركة

Instant Bill payment to OIFC
Electricity - Mazoon (MZEC)

- OIFC الدفع الفوري لفواتير شركة كهرباء

Instant Bill payment to OIFC
Electricity - Muscat (MEDC)

- OIFC الدفع الفوري لفواتير شركة كهرباء

Instant Bill payment to Omantel Internet

)MZEC( مزون

)MEDC( مسقط

الدفع الفوري لفواتير اإلنترنت من عمانتل

Instant Bill payment to Omantel Fixedline

الدفع الفوري لفواتير الخط الثابت من عمانتل

Instant Bill payment to Omantel Topup

الدفع الفوري إلعادة تعبئة الرصيد من عمانتل

View the Outstanding amount of certain
utility providers
Viewing of Biller details

Credit cards
Credit Card Details
View Credit Card transaction history
View Credit Card Billed Statement
View Credit Card Unsettled Transaction
Download Credit Card Billed Statement in
Bank standard template
Credit Card Summary

Update your details
View profile

Login
Change Login Password

Services
Shortcuts to know & approve pending records
for approval
Inquiry of Service Request History details
Unlock Secure Token

عرض المبالغ قيد االنتظار من بعض مقدمي الخدمات
عرض تفاصيل المفوتر

بطاقات االئتمان
تفاصيل بطاقة االئتمان
عرض سجل المعامالت لبطاقة االئتمان
عرض كشف حساب بطاقة االئتمان
عرض معامالت بطاقة االئتمان غير المدفوعة
قم بتنزيل كشف حساب بطاقة االئتمان في النموذج
الرسمي للبنك

ملخص بطاقة االئتمان

تحديث التفاصيل الخاصة بك
عرض الصفحة الشخصية

تفاصيل تسجيل الدخول
تغيير الرقم السري لتسجيل الدخول

الخدمات
لالطالع على السجالت السجالت قيد االنتظار
والموافقة عليها

استعالم عن تفاصيل سجل طلب الخدمة
قتح قفل جهاز رمز األمان

Transaction Limit Inquiry
Inquiry of Transaction History
Downloading of Corporate Registration form
Disable International Access
Additional details of a transaction in Detailed
statement
Report Lost/Stolen Token

االستعالم عن حد المعاملة
االستفسار عن تاريخ المعامالت
تحميل استمارة تسجيل الشركات
تعطيل االستخدام الدولي
تفاصيل إضافية للمعاملة في كشف مفصل
 المسروق/ اإلبالغ عن جهاز رمز األمان المفقود

Enable International Access

تمكين االستخدام الدولي

Downloading of Beneficiaries

تنزيل تفاصيل المستفيدين

Current Account statement download in Bank
standard template
Downloading of Sample Salary files
Downloading of Corporate Additional
Services form
Downloading of Sample WPS File Generator

تنزيل كشف الحساب الجاري في النموذج الرسمي للبنك
تنزيل ملفات نموذج الراتب
تنزيل نموذج الخدمات اإلضافية للشركات
WPS تنزيل نموذج مولد ملف

Block Credit Card

حظر بطاقة االئتمان

Block Debit Card

حظر بطاقة الخصم المباشر

Link Debit Card to Multiple Accounts
Request for a Cheque Book
View / Delete - Enable Access Requests
View Cross CCY Exchange Rate before
Transaction Submission

ربط بطاقة الخصم بحسابات متعددة
طلب دفتر شيكات
 تمكين طلبات الوصول-  حذف/ عرض
 قبل تقديم المعاملةCCY عرض سعر الصرف عبر

Currency Convertor

محول العمالت

Salary payment

دفع الرواتب

Other Bank Salary Upload
Other Bank Incentive Payment
WPS Salary Payment
Other Bank Allowance Payment
Other Bank Bonus Payment
Within Bank Dividend payment

تحميل رواتب مصرفية أخرى
حوافز مصرفية أخرى
دفع الرواتب
دفع مخصصات البنك األخرى
دفع مكافآت مصرفية أخرى
ضمن دفع عالوات البنك

Within Bank Salary Payment
Within Bank Allowance Payment

ضمن دفع رواتب البنك
ضمن دفع مخصصات البنك

Within Bank Bonus Payment

ضمن دفع مكافأة البنك

Within Bank Incentive Payment

ضمن مدفوعات الحوافز

Download Processed Salaries
Acknowledgement form

Mailbox
My Mail box - Delete Mail
My Mail box - View Sent Mail
My Mail box - Reply Mail
My Mail box - Compose New Mail
My Mail box - View Inbox
My Mail box - View Broadcast Message
My Mail box - View Trash

Vendor payment
Other Bank Vendor payment
Within Bank Vendor payment

Transfer
Add New Beneficiary
Transfer to Local Oman Banks
SWIFT Transfers
Deletion of Beneficiary
Viewing Beneficiary Details
Transfer to 3rd party bank muscat accounts
“New countries Addition in SWIFT Transfers
CANADA, GEORGIA, TUNISIA and BOSNIAHERZEGOVINA”

قم بتنزيل نموذج إقرار الرواتب

صندوق البريد
 حذف البريد- صندوق البريد
 عرض البريد المرسل- صندوق البريد الخاص بي
 الرد على البريد- صندوق البريد الخاص بي
 إنشاء بريد جديد- صندوق البريد الخاص بي
 عرض علبة الوارد- صندوق البريد الخاص بي
 عرض الرسالة الجماعية- صندوق البريد الخاص بي
 عرض الرسائل المحذوفة- صندوق البريد الخاص بي

دفع البائعين
دفع لبائع من بنك آخر
دفع لبائع من البنك

الحواالت
إضافة مستفيد جديد
التحويل إلى زبون لدى البنوك المحلية في سلطنة
عمان

) SWIFT ( التحويالت السريعة
حذف المستفيد
عرض تفاصيل المستفيد
التحويل بين الحسابات الخاصة بي
( إضافة دول جديدة في تحويالت سويفت كندا

وجورجيا وتونس والبوسنة والهرسك )تحويالت سويفت

