يرجى االطالع على قائمة المزايا والخدمات المقدمة عبر تطبيق الهاتف النقال من ميثاق
و المتوفر باللغتين العربية واإلنجليزية

Please find below the list of features/services offered by Meethaq Mobile Application
(App is available in both languages Arabic and English)

Simple registration (supporting Touch ID and Face
Recognition - could be enabled from request menu)

تسجيل دخول سهل ( يدعم تسجل الدخول بميزة معرف الوجه
) يمكن االستفادة من الخاصية من خالل قائمة الطلبات- و بصمة اليد

Easy access to account balance, statements for all account
types (savings, deposit, credit card, finance)

االطالع على تفاصيل الحساب المصرفي وكشوف الحساب لكافة أنواع
) والتمويل، البطاقة االئتمانية، الودائع،الحسابات (االدخار

Fund transfer to own accounts within Meethaq or to any
other account inside or outside Oman
‘Tap and Pay’ (Near Field Communication) based
transfers
Transfer to Wallet (to own accounts within Meethaq or to
other accounts inside Oman)
Schedule payments (standing orders feature)
Bill payments (electricity, water, credit card settlement,
mobile, mobile top-up, internet, school fees)

تحويل األموال ضمن حسابات ميثاق أو حسابات أخرى خارج وداخل
السلطنة
!!! Tap and Pay يمكنك الدفع باسخدام ميزة انقر وادفع مع خدمة
التحويل للمحفظة (ضمن حسابات ميثاق أو لحسابات البنوك في
)السلطنة
)جدولة المدفوعات (خصائص أوامر الدفع الدائمة
 تعبئة، الهاتف، البطاقة االئتمانية، المياه،دفع الفواتير (الكهرباء
) مستحقات المدرسة، اإلنترنت،الهاتف النقال

Mobile payments (person to person and person to
merchant) - Though QR code

- ) ومن فرد لمحل تجاري،مدفوعات الهاتف النقال (من فرد آلخر
QR code - باستخدام رمز

E-Commerce (ability to gift purchased vouchers)

) السوق اإللكتروني ( إمكانية شراء قسائم الهدايا

Exchange rate dashboard
Feedback and complaint registration
Block debit card
Waqf and Sadaqah contributions (Could be scheduled
contributions)
In-built Zakat calculator
Check the Qiblah direction
Provide prayer timings
Locate the nearest Meethaq branch, ATM or CDM

2465 6666

www.meethaq.om

عرض قياس سعر الصرف
تسجيل اآلراء والشكاوي
 إيقاف بطاقة الخصم المباشر/حظر
)تبرعات الوقف والصدقة (يمكن أن تكون تبرعات مجدولة
استخدام حاسبة الزكاة
تحديد اتجاه القبلة
توفير مواقيت الصالة
 واإليداع النقدي األقرب لك، جهاز السحب اآللي،تحديد موقع الفرع
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