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 "E-PIN" إنشاء أو تغيير الرقم السري 
 بكل سرعة وسهولة  لخدمات مصرفية  مريحة!

نسعى دائًما اليجاد طرق جديدة ُتسهل عليك إنجاز معامالتك المصرفية. حيث ُيمكنك من خالل خاصية "E-PIN" إنشاء أو تغيير الرقم 
السري بكل راحة وبخطوات سهلة وبسيطة. نوضح لك خطوات إنشاء الرقم السري:

OTP

باستخدام جهاز الصراف اآللي من ميثاق

قم بزيارة أقرب جهاز صراف آلي في الفرع وقم بإدخال 
بطاقتك عبر جهاز الصراف اآللي.

اضغط على خيار “إنشاء رقم سري”.

سوف تستلم رمز المرور لمرة واحدة )OTP( عبر رقم 
هاتفك النقال المسجل لدى البنك.

قم بإدخال رمز المرور لمرة واحدة )OTP( عبر جهاز 
الصراف اآللي.

 قم بإدخال رقم سري جديد من اختيارك مكون من
 ٤ أرقام، ثم قم بإدخال الرقم السري الجديد

مرة أخرى للتأكيد.
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XXXX

تمت المعاملة بنجاح! سوف 
تستلم رسالة نصية لتأكيد 

إنجاز المعاملة بنجاح على رقم 
هاتفك النقال المسجل.

xxxxxxxxxxxxxxxx
mm/yy

باستخدام نظام االستجابة الصوتية التفاعلية من ميثاق 

اتصل بمركز اتصاالت ميثاق على الرقم ٢٤٦٥٦٦٦٦ من 
رقم هاتفك النقال المسجل بالبنك.

)OTP( سوف تستلم رمز المرور لمرة واحدة 
عبر رقم هاتفك النقال المسجل لدى البنك.

.)OTP( اضغط ١ إلدخال رمز المرور لمرة واحدة

 قم بإدخال رقم سري جديد من اختيارك مكون من ٤
أرقام، ثم قم بإدخال الرقم السري الجديد مرة أخرى 

للتأكيد.

١

٤
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٦

اختر إنشاء أو تغيير الرقم السري. ٢

12

ادخل رقم البطاقة المكون من 16 رقم وتاريخ انتهاء 
الصالحية )الشهر / العام( المذكور على البطاقة.
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mm/yy

OTP

تمت المعاملة بنجاح! سوف 
تستلم رسالة نصية لتأكيد 

إنجاز المعاملة بنجاح على رقم 
هاتفك النقال المسجل.

1



)E-PIN( أسئلة متكررة عن خدمة اإلنشاء و التغيير اإللكتروني للرقم السري للبطاقات

ما المقصود بالرقم السري )E-PIN(؟  -١ 
)الرقم السري اإللكتروني(

الرقــم الســري اإللكترونــي هــو أحــد الطــرق الســهلة إلنشــاء وإعــادة ضبــط الرقــم الســري لجهــاز الصــراف اآللــي بســرعة وبــدون   
جهــد ســواء بطاقــات الخصــم المباشــر أو البطاقــات االئتمانيــة أو البطاقــات مســبقة الدفــع. يمكــن اســتخدام الخدمــة إلنشــاء / 

إعادة ضبط البطاقات الحالية.

ما هي القنوات التي يمكنني من خاللها إنشاء أو إعادة ضبط الرقم السري لبطاقتي؟     -٢
يمكن للزبائن استخدام القنوات التالية إلنشاء/ إعادة ضبط الرقم السري للبطاقة.   

البطاقات اإلئتمانية والبطاقات للخصم المباشر من ميثاق

أجهزة الصراف اآللي )بنك مسقط وميثاق(

مركز االتصاالت في ميثاق – خدمة الصوت التفاعلية

مالحظة: ال تنطبق خدمة أجهزة طباعة كشف الحساب على منتجات بطاقات ميثاق.   

هــل بإمكانــي إنشــاء أو إعــادة ضبــط الرقــم الســري للبطاقــة عبــر اإلنترنــت/ األعمــال المصرفيــة عبــر الهاتــف   -3
النقال؟ 

ال، سوف تتوفر هذة الخدمة عن طريق القنوات األخرى الحقًا   

اآللــي؟  الصــّراف  جهــاز  علــى   « الســري  الرقــم  ضبــط  إنشــاء/إعادة   « خدمــة  اســتخدام  أســتطيع  متــى   -٤ 
يمكن استخدام خدمة »إنشاء رقم سري« بطريقتين:

يمكنك استخدام هذ الخيار إلنشاء الرقم السري للبطاقات الصادرة حديًثا. أ( 
يمكنك استخدام هذا الخيار إلعادة ضبط الرقم السري            للبطاقات الحالية.  ب( 

هــل يمكننــي اســتخدام خدمــة » تغييــر الرقــم الســري« المتوفــرة حاليــا فــي أجهــزة الصــراف اآللــي لتغييــر   -٥
الرقم السري للبطاقة؟ 

يمكنك استخدام خدمة تغيير الرقم السري فقط في حالة كنت تتذكر الرقم الحالي لبطاقة الصّراف اآللي.  

هــل يمكــن أن أقــوم بإعــادة ضبــط الرقــم الســري للبطاقــة الحاليــة والتــي كانــت قــد صــدرت فــي وقــٍت ســابق   -٦
مع رقم سري ورقي؟

نعم بإمكانك استخدام واحدة من القنوات المذكورة أعاله لضبط الرقم السري.  

ما الذي يحدث إن نسيت الرقم السري؟ هل أحتاج إلى إصدار بطاقة جديدة؟   -7
ال، مع الخدمة الجديدة، يمكنك إعادة ضبط الرقم السري بدون الحاجة إلى إصدار بطاقة جديدة.  

هل هناك أي حد أقصى من المحاوالت إلعادة ضبط الرقم السري للبطاقة؟   -8
ال يوجد حد أقصى، يمكنك ضبط الرقم السري مرات عديدة على حسب احتياجاتك.   

هل خدمة تغيير الرقم السري إلكترونيًا آمنة؟   -9
نعــم، ألنــه ســيتم التحقــق مــن الزبــون مــن خــالل إرســال الرقــم الســري لمــرة واحــدة )OTP( إلــى رقــم الهاتــف النقــال المســجل أثنــاء   

إنشاء/ إعادة ضبط الرقم السري للبطاقة الخاصة بك. 
ســيتم إبالغــك برســالة حــدوث خطــأ فــي حالــة تــم إدخــال رقــم ســري لمــرة واحــدة خاطــئ وســُيطلب منــك إعــادة إدخــال الرقــم   

السري لمرة واحدة. 

الرقم السري لمرة واحدة المرسل استخدام القنوات التالية 
)OTP(  من البنك

عدد محاوالت OTP خاطئة

أجهزة الصّراف اآللي )بنك مسقط وميثاق( وأجهزة طباعة 
كشف الحساب  

43 أرقام 

64 أرقام نظام االستجابة الصوتية التفاعلية من بنك مسقط  وميثاق



ما الذي يجب علّي أن أقوم به في حالة تأخر أو عدم استالم الرقم السري لمرة واحدة  )OTP(؟  -١0
يجب عليك التواصل مع مركز اتصاالت ميثاق على الرقم 24656666 للحصول على مزيد من الدعم.   

هل يمكن أن أحصل على رقم سري لمرة واحدة  )OTP( على رقم دولي مسجل مع البنك؟  -١١
نعم، إن كان هذا الرقم الدولي مسجل لدى البنك.   

مــا الــذي يحــدث إذا أدخلــت رقــم بطاقــة و/أو تاريــخ انتهــاء خاطــئ عبــر نظــام االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة   -١٢
)مركز االتصاالت(؟ 

سيقوم جهاز االتصال التفاعلي بالرد عليك ويطلب منك إدخال الرقم / تاريخ االنتهاء الصحيح.  

هل يمكن أن أقوم بإنشاء/ إعادة ضبط الرقم السري للبطاقات المنتهية / المحظورة؟   -١3
ال، يجب عليك االتصال في مثل هذه الحالة بمركز اتصاالت ميثاق للمساعدة.   

مــا الــذي يجــب أن أفعلــه إن قمــت بإدخــال رقــم ســري خاطــئ للبطاقــة لثــالث مــرات أثنــاء محاولــة إتمــام عمليــة   -١٤
شراء معينة؟

ســيتم إيقــاف عمــل بطاقتــك بشــكل مؤقــت بســبب إدخــال رقــم ســري خاطــئ وســيكون عليــك التواصــل مــع مركــز االتصــاالت   
لتفعيل البطاقة من جديد. 

بعــد ذلــك يمكــن للموظــف فــي مركــز االتصــاالت تحويــل المكالمــة إلــى مركــز االتصــال التفاعلــي الــذي يســمح لــك بإعــادة ضبــط   
الرقم السري أو ربما تحتاج إلى التوجه إلى أقرب جهاز صّراف آلي إلعادة ضبط الرقم السري.

لماذا أستلم رقم سري لمرة واحدة )OTP( على جهاز الهاتف النقال عند استخدام هذه الخدمة؟   -١٥
الهدف من الرقم السري لمرة واحدة هو التحقق من أن صاحب الحساب نفسه هو الذي يطلب الخدمة.   


