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 ما هي الخدماث املصسفيت للهاجف للنقال؟ -1

الخذماث املصشفيت عبر الهاجف الىلاٌ هى جطبيم بعيط مخصص للهىاجف الزهيت، رو كذساث أمىيت عاليت وهى 

 .مخاح لجميع عمالء بىً هضوي الزًن ًمخليىن حعاباث لذي البىً

 النقال؟ملاذا جخخاز الخدماث املصسفيت عبر الهاجف  -2

  :إرا هىذ جبحث عن ظبب واحذ الخخياس الخذماث املصشفيت عبر الهاجف الىلاٌ، فئهىا ظىلذم لً عششة أظباب

 .مخاعببذون أي احخياحاجً املصشفيت اليىميت لبيت لخا هاظخخذامٍمىن و  ظهلت الاظخخذام -1

الحعاباث املخعللت بالبياهاث أحذر  لذًً إمياهيت الىصٌى الفىسي إلىبمثابت البىً الخاص بً. نها إ -2

ل   .الخاص بً والىدائع وبطاكاث الائخمان والخمٍى

الىلاٌ املصشفيت عبر الهاجف املخصص للخذماث باظخخذام اظم املعخخذم الخاص بً محميت. آمىت و  -3

ل بطاكاث والوال حعاباثاللعشض جفاصيل ، وولمت املشوس املعخخذماظم ) الخاصت  والىدائع والبياهاثخمٍى

إلحشاء الىلاٌ هاجف اظم املعخخذم وولمت املشوس الخاصت بخطبيم الهما جىزيم  يعاملرلً باظخخذام و بً 

ومن زم فئن الخذماث املصشفيت عبر الهاجف  ،ألاخشي  ملعامالث املاليت الخاصت بً والخذماث الحعاظتا

 ا.آمىت معىظخظل  ًومعامالج ًالثلت بأن حعاباجالىلاٌ جمىحً 

 حعابًاملخعللت بعلىماث أحذر املوالحصٌى على للظغط على ألاصساس بظع زىان جحخاج لت.  عشعال -4

ل الخاص بً و ً بطاكاجو  ل ألامىاٌعمليت وبظع دكائم إلحشاء ً وودائعالخمٍى  .جحٍى

املنٌز ب ذصمان، ظىاء هىأي أي ميان و في  ةمخىفش  الخذماثحميع أهحاء العالم. للخذمت من الىصٌى ًمىن  -5

 .املىخب أو أزىاء الخىللبأو 

ذ من ومن زم ظييىن أو مشهض الخذمت. لليادة مشهبخً والخىحه إلى الفشع  لىكذ. ال حاحتمىفشة ل -6 لذًً املٍض

 .الىكذ لالظخمخاع بالحياة

مىن الىصٌى إليها  (24/7)ألاظبىع  أًام طيلتو  اليىم مذاسالخذماث مخىفشة على  -7  .ساحخًخالٌ فترة ٍو

ل و لول ما جحخاحه هى هاجف شخص ي روي واجصاٌ باإلهترهذ  -8  .خثبيذاللخنًز

خ بطاكت الالحعاب و من املعلىماث املحذزت املخعللت ب ابذء  مجمىعت واظعت من الخذماث.  -9  إلى جاٍس
 
وصىال

ل و و الىدائع املعامالث وبياهاث  ل ملخص الخمٍى بىىن أخشي في أو مع داخل بىً هضوي ظىاء ألامىاٌ جحٍى

ذ من الخذماث . شامل واحذفي جطبيم ما جحخاحه لذًىا ول عمان، ظلطىت  وهحن وعمل بلىة إلطافت املٍض

 .راث كيمت مظافت لًالتي ظخيىن 



 . رلً عشفحالجيذ أن من لىن و  ىثيرال ٌعني ال هزا -اهه مجاها!   -10

 

 ؟للهاجف النقالكيف ًمكنني الحصىل على الخدماث املصسفيت  -3

  ... خطىاث بعيطتمن خالٌ زالر دسجيل بىفعً الو جلذًم الطلب ًمىىً 

 Bank"بىً هضوي  -شٍشط البحث في الىخابت كم بمن الهاجف الزوي الخاص بً و  ألاهذسوٍذأبل / ظىق افخح  -1

Nizwa خثبيذالخحميل و الزم ومن ، خطبيمال" زم اهلش على. 

تسكم و  دسجيل ومخابعت عمليت الدسجيل باظخخذام سكم حعابًالالزهاب إلى  -2 خ امليالد وسكم و  الهٍى الهاجف جاٍس

 .املسجل لذي البىً الىلاٌ

لذي  سجلاملاظم املعخخذم الخاص بً وظىف جخللى ولمت ظش مؤكخت على الهاجف املحمٌى الخاص بً  راخت -3

 البىً.

 بً.ئعذاد ولمت املشوس الخاصت من زم كم بؤكخت و املشوس املحسجيل الذخٌى باظخخذام ولمت  -4

 

 ؟للهاجف النقالالخدماث املصسفيت املخىفسة من خالل ما هي الخدماث  -4

 الىلاٌالخذماث الخاليت مخىفشة على جطبيلاث الهاجف 

 الحساباث -1

 

 اث.عشض كائمت الحعاب ( أ

 .اثالحعاببياهاث  عشض ( ب

خ معامالث  ( ث  .اثحعابالعشض جاٍس

 

 بعاقاثال -2

 .الخصم اثعشض كائمت بطاك ( أ

 .جفاصيل بطاكت الخصم ( ب

 

 الاسدثمازاث -3

 اث.الاظدثماس عشض كائمت  (أ

 اث.عشض جفاصيل الاظدثماس  (ب

 



 الخمىيل -4

ل ( أ  .عشض كائمت الخمٍى

لبياهاث عشض  ( ب  .الخمٍى

ل ( ث  .عشض حذٌو ظذاد الخمٍى

خ معامال  ( ر ل.عشض جاٍس  ث الخمٍى

 

 املدفىعاث -5

 ذ. إطافت معخفيذ حذً ( أ

 .إداسة املعخفيذًن ( ب

ل  ( ث  .الخاصت ًبين حعاباجإحشاء عمليت جحٍى

ل مع  ( ر  .عبلامحذد ممعخفيذ إحشاء عمليت جحٍى

 

 تدائم أوامس  -6

 .إوشاء أمش دائم حذًذ ( أ

 .ذائمتالوامش ألا  إداسة ( ب

 

 الاسخمازاث  -7

 .طلب دفتر شيياث ( أ

 

 ؟للهاجف النقالاملسجبعت باسخخدام الخدماث املصسفيت صازيف هي السسىم واملما  -5

لياظيت الشظىم ال.ومع رلً، كذ ًخم جطبيم الىلاٌاظخخذام جطبيلاث الهاجف جخعلم بال مصاٍسف ال جىحذ سظىم و 

ل ألامىاٌ ووطع أو إلغاء ألاوامش الذائمت شيياث الدفتر طلب طلباث ومعامالث معيىت، مثل فيما ًخعلم بللبىً  وجحٍى

 الخ...

 ض أحد السخخدام حسابي؟يًمكنني جفى هل  -6

 .أمن الحعاب الخاص بًفي مصلحت حعابً وهزا ئداسة فلط أن جلىم ب ذًحم لً أهال ،

 إذا كنذ قد نسيذ كلمت السس؟ كيف ًمكنني حسجيل الدخىل  -7



"وعيذ خياس وعيذ ولمت املشوس، ًمىىً إعادة حعيين ولمت املشوس الخاصت بً باظخخذام في حالت أن ظهل!   أهه أمش

، وجلذًم  ظىف جخللى ولمت مشوس مؤكخت عن و املطلىبت البياهاث ولمت املشوس" املىحىد على شاشت حسجيل الذخٌى

 . إوشاء ولمت مشوس حذًذةظييىن عليً زم ومن املسجل هاجفً الىلاٌ سكم إلى سظالت هصيت مشظلت  طٍشم

 ؟للهاجف النقالسخخدام الخدماث املصسفيت ال حساب لسصيد اللحد ألادنى لهل هناك شسط  -8

 الىلاٌ.حعاب الظخخذام جطبيم الهاجف داخل الليغ هىان حذ أدوى للشصيذ 

 ؟ (24/7)على مداز الساعت مخىفسة عبر الهاجف النقال صسفيت اث املخدمهل ال  -9

 ع. ى أًام ألاظبيلت على مذاس اليىم ط هزه الخذمت مخىفشة  ،وعم

 املصسفيت عبر الهاجف النقال من خازج السلعنت؟دخىل إلى الخدمت ًمكنني الهل  -11

 جلبي مخطلباث الىظام، ظخيىن كادس أهً طاملا   ،وعم
 
 .أي ميان وفي أي وكذالذخٌى إلى جلً الخذمت من على ا

 ؟عبر الهاجف النقالالسخخدام الخدماث املصسفيت إليها  ما هي ألاجهزة والبرامج التي أحخاج -11

 على الاظخمخاع بالخذماث.ول ما جحخاحه هى هاجف روي أو 
 
 هاجف أهذسوٍذ وظخيىن كادسا

 ن؟اقدز أكبر من ألامللحصىل على اجخاذها  ًجبما هي الاحخياظاث التي  -12

 ًبمجشد الاهتهاء للهاجف الىلاٌسجيل الخشوج من الخذماث املصشفيت ح ًجب علي. 

 فخحه.حذ آخش ال ًمىن ل فالىلاٌ  ًبعيذا عن هاجفورلً عىذما جيىن لفل الشاشت لولمت مشوس  طع 

  ًعلى الفىس  هاخغير الليام بالزهاب إلى الخطبيم و فعليً إرا هىذ حعخلذ أن أحذا ٌعشف ولمت املشوس الخاصت ب. 

  ًت" ولمت ظشحغيير ولمت العش الخاصت بً باظخمشاس، اختر علي الليام و )حشوف وأسكام(  10-8ميىهت من "كٍى

خ امليالدالخغيرها بشيل مىخظم.  ججىب ولماث العش ب  ىاضحت )أظماء أفشاد ألاظشة والحيىاهاث ألاليفت وجاٍس

 .يلماث العش الخاصت بًبالخ(، وعذم إخباس أي شخص آخش ...

 ً آخش. مخىاٌو أي شخصًمىن أن جلع في أي وسكت في شوس املولمت جذون ال أجب أن 

  ،إدخاٌ اظم عىذ ًشاكبً ًيىن هىان من جىخي الحزس بأن ال عليً إرا هىذ حعخخذم الهاجف في ميان عام

 .املعخخذم وولمت املشوس

 ذعىذ الاهتهاء من للهاجف الىلاٌ ل الخشوج من الخذماث املصشفيت يسجكم بد خشوج ال. اظخخذم صس هاداء ما جٍش

 .على الخطبيم العملحلعت ٌغلم للخشوج بحيث 

  ذ إلالىترووياجصهلىم بااللن م البًر للعؤاٌ عن الشظائل اللصيرة أو املياملاث الهاجفيت  وأ ٌ بً عن طٍش

عن أي معلىماث شخصيت أخشي وعألً  نالخاصت بً ولاملشوس بطاكخً أو ولماث أو  حعابًمعلىماث جخعلم ب

 .وولمت املشوس عىذ حسجيل الذخٌى إلى الخطبيمأاظم املعخخذم ثل م



 

 إنشاء كلمت مسوز قىيت؟ًمكنني  كيف -13

  عل ألاكل.أحشف  6ميىهت من شوس امليىن ولمت جًجب أن 

 ت الشوس املولمت  -:املجمىعاث ألاسبع الخاليتول من جحخىي على هي جلً التي لٍى

  A ،B،C الىبيرةألاحشف  -

 a ،b   ،cصغيرة الحشف ألا  -

 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1،2، 0ألاسكام  -

حشوف أو أسكام( ~!  @ # $٪ ^ & * التي ال حعخبر لىحت املفاجيح أصساس الشمىص املىحىدة على لىحت املفاجيح )حميع  -

  /، <>' :؟ "؛\= }{ |   -)( _ + 

الذخٌى والخشوج عذة مشاث دسجيل عليً أن جلىم ب للمعاعذة على جزهش ولمت املشوس واظخخذامها على الفىس  -

 ٌ  . في اليىم ألاو

 .أو ألاسكام فلطفلط ال حعخخذم ألاحشف  -

اللامىط وما إلى ولمت بأي أو  ألاوالد وأ تاظم الضوح وأاظم البىً أو اظم املعخخذم أو  ال حعخخذم اظمً -

 رلً، 

ت  أو  الليادة سكم سخصتأو  سكم حىاص العفش  وااجف ى ال حعخخذم املعلىماث الصخصيت مثل أسكام اله - الهٍى

خ الالسكم الظمان الاحخماعي أو  وأ الىطىيت ت.زوخخىاٍس  اٍس

ٌ جحٍشف لليلمت املعخخذمت لحسجيل الذخٌى أو أي املعخخذمت في ال حعخخذم هفغ اليلمت  -  .لذخى

 

 ؟للهاجف النقالشللت يي الحصىل على الخدماث املصسفيت جصل عليه عند حعسض ي ملامن الري ًجب أن  -14

 ت للهاجف الىلاٌ من خالٌ ألاسكام الخاليت :املصشفيعلى الخذماث ًمىىً الاجصاٌ  

ذ إلالىترووي أو  يدول +(968) 24950500أو  80070060   .customercare@bankNizwa.omمشاظلخىا على البًر

 


