
1. What is Mobile Payment
 This service offers an instant Money transfer and 

Merchants Payments which is available 24/7.
• You can send money to any other banks by using 

their mobile number, registered alias or scanning the 
QR code.

• You can collect money from any of your beneficiaries 
using their mobile number and alias.

• You can now pay merchants through the application 
by scanning their QR code.

• You can accept payment requests for both types of 
transactions through the “Pending Requests” option.

2. How do I activate this service?
 Once you log in and choose the “Mobile Payment” tab, 

click on “Manage”, then “Activate”. You will have to verify 
and enter the following details:

- Mobile Number registered with the bank
- Confirm the details, set your Alias and a default account
- Accept Terms and Conditions
- Enter the OTP that you will receive on the registered 

mobile number
3. What is a default account?
 During registration, you will have an option to choose a 

default account. This will be the main receiving account 
for transfers that are being made using the mobile 
number.

4. What are the features being offered?
 You can avail of the following services in Mobile 

Payment:
a. Profile
• Activate/Deactivate
• View/Modify your profile (Edit your alias, default and 

linked account.)
• View and/or share your QR code.

b. Transfers
• Send Money
 You can send money instantly to both Bank muscat 

and other bank’s registered customers by using their 
mobile number, alias and by scanning the QR code.

• Collect Money
 This service allows you to request money by mobile 

number, or alias.
• Merchant Payments
 You can now pay to merchants and ecommerce 

merchants by using the following methods:
1. By scanning their QR code using the “Pay to 

Merchant” option on your wallet application.
2. Merchants can request for payments using your 

mobile number, alias, or scanning your QR code.
• Pending Request
 Accept or reject payment requests for both types of 

transactions through this option.
• Transaction History
 You can view all the transactions carried out from 

your account here by either selecting mini statement 
or detailed statement. You can select the date range 
to view your transactions.

5. What happens if I permanently change my mobile 
number? 

 In the case of a mobile number change, it will  
automatically be updated.

Note: This service is only valid for local mobile numbers.

ما هي خدمة نظام الدفع عبر الهاتف النقال؟  .1
مــن خــال اســتخدام خدمــة نظــام الدفــع عبــر الهاتــف النقــال ســوف   
يمكنــك  ارســال االمــوال بإســتخدام رقــم الهاتــف النقــال و االســم 
المســتعار و عــن طريــق مســح كــود  QR هــذه الخدمــة متاحــة علــى 

مــدار الســاعة 7/24.
يمكــن إرســال األمــوال إلــى بنــوك أخــرى باســتخدام رقــم الهاتــف   •

 .(QR) النقــال واالســم المســتعار المســجل أو مســح كــود
ــى أي مــن المســتفيدين باســتخدام  ــل األمــوال إل ــك تحصي يمكن  •

رقــم الهاتــف النقــال واالســم المســتعار.
يمكنــك اآلن الدفــع فــي المتاجــر مــن خــال التطبيــق عــن طريــق   •

مســح كــود (QR) الخــاص بهــم.
يمكنــك قبــول طلبــات الدفــع لــكا النوعيــن مــن المعامــات مــن   •

خــال خيــار ”الطلبــات قيــد االنتظــار“.
كيف يمكنني تفعيل هذه الخدمة ؟  .2

بمجــرد تســجيل الدخــول واختيــار عامــة التبويــب ”الدفــع عبــر الهاتــف   
عليــك  ســيكون  ”تفعيــل“.  ثــم   ، ”إدارة“  علــى  اضغــط   ، النقــال” 

التاليــة: التفاصيــل  التحقــق وإدخــال 
رقم الهاتف النقال المسجل لدى البنك  - 

تأكيــد التفاصيــل وتعييــن االســم المســتعار الخــاص بــك والحســاب   -
االفتراضــي

الموافقة على الشروط و األحكام  -
أدخــل الرقــم الســري لمــرة واحــدة (OTP) الــذي ستســلمه علــى   -

رقــم الهاتــف النقــال المســجل
ما هو الحساب االفتراضي؟  .3

ــار الحســاب االفتراضــي.  ــار الختي ــاء التســجيل ، ســيكون لديــك خي أثن  
ــل  ــات التحوي ســيكون هــذا هــو الحســاب المســتلم الرئيســي لعملي

التــي تتــم باســتخدام رقــم الهاتــف النقــال.
ما هي المزايا التي يتم تقديمها ؟  .4

يمكنك االستفادة من الخدمات كالتالي :  
الملف الشخصي أ  
تفعيل / تعطيل  •

االســم  (تحريــر  بــك  الخــاص  التعريــف  ملــف  تعديــل   / عــرض   •
المســتعار الخــاص بــك والحســاب االفتراضــي والمرتبط والحســاب 

المرتبــط).
عرض و / أو مشاركة كود (QR) الخاص بك.  •

التحويل ب  
إرسال األموال  •

يمكنــك إرســال األمــوال علــى الفــور باســتخدام رقــم الهاتــف   
 (QR) كــود  ومســح  المســتعار  واالســم  بــه  الخــاص  النقــال 

تحصيل األموال  •
ــف  ــق رقــم الهات ــب المــال عــن طري ــك هــذه الخدمــة طل ــح ل تتي  

المســتعار. االســم  أو  النقــال 
الدفع في المتاجر  •

تجاريــة  معامــات  وإجــراء  المتاجــر  فــي  الدفــع  اآلن  يمكنــك    
إلكترونية باستخدام الطرق التالية:

عــن طريــق مســح كــود (QR) الخــاص بهــم باســتخدام خيــار   .1
”الدفــع إلــى التاجــر“ 

يمكــن للتجــار طلــب الدفــع باســتخدام رقــم هاتفــك النقــال أو   .2
االســم المســتعار أو مســح كــود (QR) الخــاص بــك.

طلب قيد االنتظار  •
قبــول أو رفــض طلبــات الدفــع لــكا النوعيــن مــن المعامــات   

مــن خــال هــذا الخيــار.
سجل المعامالت  •

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

مالحظة: هذه الخدمة صالحة فقط ألرقام الهواتف النقالة المحلية.

FAQاألسئلة المتكررة 


