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دليل تطبيق
الخدمات المصرفية
عبر الهواتف الذكية
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مــــع تطبيــــق صحــــار الدولــي للخدمــات المصرفيــــة عبر الهواتف الذكية، يمكنك 
تحقيــق االســتفادة القصــوى من خدماتنــا المصرفية، دون الحاجة إلى زيارة أفرعنا.
ســيقدم لك هذا الدليل شــرح� تفصيلي� حول كيفية التســجيل وإدارة حســابك، 

وبطاقاتــك االئتمانيــة وبطاقــات الخصم المباشــر الخاصة بك، والكثير غير ذلك. 
لنقــول دائًما حيثما كنت

#أهًال_بالفوز



تسجيل حسابك

إدارة حسابك 

إدارة خدمــات بطاقــة االئتمان الخاصة بك

إدارة خدمات بطاقة الخصم المباشــر الخاصة بك

تحويــل ا¦مــوال عبر تطبيق صحار الدولي

دفع الفواتير

تعبئــة الرصيــد لخدمة الهواتف النقالة
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قائمة المحتويات



تسجيل حسابك
عند قيامك بتســجيل حســابك عن طريق الخدمة المصرفية عبر انترنت، ســيكون بإمكانك االســتفادة من أفضل عروض صحار الدولي، 

بكل راحة من منزلك.



قم بالضغط على خانة التســجيل قــم بفتح تطبيق صحار الدولي 
للهواتــف الذكية، ثم اختر اللغة

1.   أدخل رقم بطاقة الخصم المباشر المكون من 16 رقم�
2.  أدخل الرقم المدني

الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1

قم بإدخال بياناتك

تسجيل حسابك



الخطوة ٦الخطوة ٥الخطوة ٤

قــم بإدخال رمز المرور الخاص ببطاقة 
الخصم المباشر الخاصة بك

أدخل  كلمة المرور لمرة واحدة الذي ســتتلقاه قم بإنشــاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بك 
عبر رســالة نصية أو عبر البريد الكتروني

اسم المستخدم يجب أن:
•  ال يحتوي على مسافات.
•  يتكون من 5 إلى 10 رموز.

•  أن يحتوي على حرف واحد على ا�قل.

رقم الهاتف يجب أن:
•  يتكون من 8 أرقام 

البريد الكتروني يجب أن:
•  يكون على صيغة البريد ا لكتروني .

كلمة المرور يجب أن:
.�•  تكون مكونة من ٨ إلى ١٦ رمز

مسافات. على تحتوي •  ال
واحد رقم على ا�قل على •  يتكون

واحد. مميز ورمز واحد ورقم

تسجيل حسابك



إدارة حسابك
فور قيامك بالتســجيل، يمكنك الدخول إلى حســابك، االطالع على بيانات حسابك، 

سجل التحويالت وغيرها الكثير.



الخطوة ٢الخطوة ١
إدارة حسابك 

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم قم باختيار 
إدارة "الحسابات"



الخطوة ٤الخطوة ٣

يمكنك مشــاهدة تفاصيل حسابك وعرض 
كشف الحساب المبسط

ســوف تجد صورة من حساباتك

إدارة حسابك 



إدارة خدمات
بطاقة االئتمان

بطاقة االئتمان

اطلع على ملخص بطاقتك االئتمانية، وبياناتها، وكشــف حســاب مبســط وتغيير حد السحب النقدي عبر 
تطبيــق صحار الدولي للهواتف الذكية.



إدارة خدمات بطاقة االئتمان 
الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم اختر "بطاقاتي"



الخطوة ٤الخطوة ٣

يمكنك مشــاهدة ملخص بطاقتك االئتمانية، 
وبياناتها وكشف حساب مبسط

اختر "بطاقات االئتمان"

إدارة خدمات بطاقة االئتمان 



بطاقة الخصم

إدارة خدمات بطاقة
الخصم المباشر

قم بتفعيل بطاقة الخصم الخاصة بك، وإعادة ضبط رمزك المصرفي، وقم بتغيير حد الســحب النقدي، 
وأكثــر عبر تطبيق صحار الدولي. 



إدارة خدمات بطاقة الخصم المباشر
الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم قم باختيار 
"بطاقاتي"



الخطوة ٥الخطوة ٤الخطوة ٣

الخدمات تشمل:
•   معلومات البطاقة

•   تفعيل / إيقاف البطاقة
•   تغيير الحد 

•   إعادة تعيين الرقم السري لبطاقة الخصم 

اختــر الخدمــة التي تريد القيام بها والخاصة ببطاقة الخصم اختــر بطاقة الخصم الخاصة بك اختر بطاقة الخصم 

إدارة خدمات بطاقة الخصم المباشر



الخطوة ٥ بالخطوة ٥ أ

قم  بتغيير حالة البطاقة الفّعالة إلى فقدان
.البطاقة أو بطاقة مسروقة

إيقاف البطاقة  معلومات البطاقة 

قم باالطالع على معلومات البطاقة 

إدارة خدمات بطاقة الخصم المباشر



•  قم بتغيير حد السحب النقدي من 0 إلى 4000 ريال عماني
•  قم بتغيير حدود نقاط الخصم المباشر من 0 إلى 120٫000 ريال عماني

الخطوة ٥ دالخطوة ٥ ج

قم بإنشاء الرقم السري لبطاقة 
الصراف ا§لي الخاصة بك.

تغييــر  رمز بطاقة الخصم تغيير الحد 

إدارة خدمات بطاقة الخصم المباشر



ر.ع.

تحويل ا�موال مع
تطبيق صحار الدولي
ابدأ بالتحويالت بين حســابات صحار الدولي، إلى حســابات محلية داخل ُعمان، وقم بإرســال ا¼موال في وقت قصير 

مع تطبيق صحار الدولي. 



التحويل ضمن حساباتك
الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم اختر 
"تحويل ا¼موال"



أدخل البيانات التالية:
•  اختر التحويل من حساب
•  اختر التحويل إلى حساب

•  عملة التحويل
•  مبلغ التحويل

•  مالحظة

الخطوة ٣
التحويل ضمن حساباتك



التحويل ضمن حسابات صحار الدولي 
الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم اختر 
"تحويل ا¼موال"



أدخل البيانات التالية:
•  اسم المستفيد
•  لقب المستفيد

•  رقم حساب المستفيد
•  رقم الهاتف النقال

إضافة مستفيد اختــر "التحويل داخل صحار الدولي"

الخطوة ٣ أالخطوة ٣
التحويل ضمن حسابات صحار الدولي 



أدخل البيانات التالية:
•  اختر التحويل من حساب
•  اختر التحويل إلى حساب

•  عملة التحويل
•  مبلغ التحويل

•  مالحظة

ابدأ بتحويل ا¼موال

الخطوة ٣ ب
التحويل ضمن حسابات صحار الدولي 



تحويل ا�موال إلى حسابات محلية ضمن ُعمان 
الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم اختر 
تحويل ا¼موال



الخطوة ٣ أالخطوة ٣

أدخل البيانات التالية:
• اسم المستفيد
• لقب المستفيد

• رقم حساب المستفيد
• اسم بنك المستفيد
• العملة (ريال عماني)

• العنوان 
• رقم الهاتف الثابت
• رقم الهاتف النقال

إضافة مستفيد اختر تحويل ا¼موال الفوري ضمن الحســابات في حدود ُعمان

تحويل ا�موال إلى حسابات محلية ضمن ُعمان 



أدخل البيانات التالية:
•  اختر التحويل من الحساب

•  المستقيد
•  العملة
•  المبلغ

•  مالحظة

ابدأ بتحويل ا¼موال

تحويل ا�موال إلى حسابات محلية ضمن ُعمان 
الخطوة ٣ ب



الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم اختر 
"تحويل ا¼موال"

 تحويل ا�موال الفوري إلى حسابات محلية ضمن ُعمان 



 تحويل ا�موال الفوري إلى حسابات محلية ضمن ُعمان 

أدخل البيانات التالية:
•  اختر نوع الحساب

•  أدخل رقم بطاقة الخصم ثم قم بتفعيلها 
•  اسم المستفيد
•  لقب المستفيد

إضافة مستفيد اختر تحويل ا¼موال الفوري ضمن الحســابات في حدود عمان

الخطوة ٣ أالخطوة ٣



 تحويل ا�موال الفوري إلى حسابات محلية ضمن ُعمان 

أدخل البيانات التالية:
• المستفيد

• اختر التحويل من حساب
• العملة
• المبلغ

• مالحظة

البدء بالتحويل الفوري 

الخطوة ٣ ب



التحويالت الدولية
الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم اختر 
"تحويل ا¼موال"



الخطوة ٣ أالخطوة ٣
التحويالت الدولية

إنشاء التحويل اختر التحويالت الدولية

• من حساب 
• العنوان الشخصي 

• عملة التحويل 
• المبلغ بعملة بطاقة الخصم

• تاريخ االستحقاق 

• اسم المستفيد بالكامل
• عنوان المستفيد 

IBAN رقم حساب المستفيد أو رمز •
• اسم البنك المستفيد 

SWIFT عنوان البنك المستفيد بالكامل رمز •

SWIFT  تفاصيل البنك الوسيط رمز •
• اسم البنك الوسيط 

• رسوم المعاملة 
• الغرض من التحويل 

• المالحظات

أدخل البيانات التالية:



التحويالت إلى الهند 
الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم اختر 
"تحويل ا¼موال"



AXIS/NON-AXIS •
• رقم حساب المستفيد

• اسم المستفيد
• لقب المستفيد

• رمزالـ IFSC / ثم اضغط على بحث
• بنك المستفيد
• فرع المستفيد

• عنوان المستفيد 1، 2، 3
• الرمز البريدي للمستفيد

• الهاتف المحمول (خط الهند)

إضافة المستفيداختــر التحويالت  إلى الهند

التحويالت إلى الهند 
الخطوة ٣ أالخطوة 3

أدخل البيانات التالية:



التحويالت إلى الهند 

أدخل البيانات التالية:
• اختر التحويل من الحساب

• لقب المستفيد
• العملة

• مبلغ التحويل
• الغرض من الحوالة
• رقم الهاتف النقال

ابدأ عملية التحويل   

الخطوة ٣ ب



ادفع فواتير الخدمات
ادفع فواتير المياه، والكهرباء واالتصاالت وانترنت والمزيد بســهولة.



ادفع فواتير الخدمات
الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم اختر 
"دفع الفواتير"



أدخل البيانات التالية:
•  نوع الخدمة

•  اسم محرر الفاتورة
•  كنية محرر الفاتورة المسجلة

•  رقم الحساب أو العقد

إضافة مستفيد

الخطوة ٢ أ
ادفع فواتير الخدمات



أدخل البيانات التالية:ابدأ بالدفع 
• اختر نوع الخدمة

• مبلغ الفاتورة المستحقة سيظهر تلقائي¼
• محرر الفاتورة المسجلة سيظهر تلقائي¼

• حساب الخصم
• المبلغ

• المالحظات

الخطوة ٢ ب
ادفع فواتير الخدمات



قم بإعادة شــحن رصيد خطك المســبق الدفع في أي وقت وأي مكان مع تطبيق صحار الدولي.

تعبئة الرصيد لخدمة
الهواتف النقالة



تعبئة الرصيد لخدمة الهواتف النقالة
الخطوة ٢الخطوة ١

قم بتســجيل الدخول عن طريق اسم 
المســتخدم وكلمة المرور أو عن طريق  البصمة 

اذهب إلى القائمة الرئيســية، ثم اختر 
"تعبئة الرصيد"



الخطوة ٢ أ

أدخل البيانات التالية:
• نوع الخدمة (المزود)

• كنية محرر الفاتورة المسجلة
• الهاتف المحمول

البــدء بدفع فواتير الهاتف المحمول 

تعبئة الرصيد لخدمة الهواتف النقالة



الخطوة ٢ ب

أدخل البيانات التالية:
• اختر طريقة تعبئة الرصيد

• نوع الخدمة (المزود) سيظهر تلقائي¼
• حساب الخصم

• المبلغ
• المالحظات

البــدء بدفع فواتير الهاتف المحمول 

تعبئة الرصيد لخدمة الهواتف النقالة



+ 968 24730000
soharinternational.com


