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زبوننا العزيز، 
ــا  ــي دائًم ــا تأت ــة زبائنن إن صحــة وســالمة كاف
ا�وضــاع  ظــل  وفــي  أولوياتنــا،  رأس  علــى 
الحالية حول انتشار فيروس كورونا  كوفيد١٩، 
قنواتنــا  مــن  عــدد  يديــك  بيــن  نضــع 
ا�لكترونيــة المتاحــة لــك �نهــاء معامالتــك 
ســلس  بشــكل  ا�ساســية  المصرفيــة 

وسريع. 

تطبيق الهواتف الذكية والخدمات 

المصرفية عبر ا�نترنت 

يمكنــك  ا�ساســية:  المصرفيــة  المعامــالت   •

وعــرض  والتحويــل  الدفــع  عمليــات  إجــراء 

الرصيد وكشف الحساب والكثير

ســداد الفواتيــر: يمكنــك ســداد كافــة فواتيــر   •

الخدمات الخاصة بك بكل يسر

تحويــل ا�مــوال: ُقــم بتحويــل ا�مــوال محليــ¥   •

بــكل  الســاعة  مــدار  علــى  الهنــد  الــى  أو 

سالسة ويسر 

eFloos

الدفــع ا¬مــن عبــر مســح رمــز الـــ QR: اســتخدم   •

المنافــذ  فــي  للدفــع   E-FLOOS تطبيــق 

مــع  المباشــر  التعامــل  لتجنــب  التجاريــة 

ا�وراق النقدية.
ا�مــوال  بتحويــل  قــم  الفــوري:  التحويــل   •

أرقــام  باســتخدام  التطبيــق  عبــر  بســرعة 

الهاتف النقال. 
التحويــل الدولــي: يمكنــك إجــراء التحويــالت   •

الدوليــة الفوريــة بــكل ســهولة إلــى ٩ دول 

بنجالديــش،  باكســتان،  (الهنــد،  مختلفــة 

الفلبين،المملكــة المتحــدة، مصــر، النيبــال، 

سريالنكا، ماليزيا).

البطاقات والدفع 

عمليــات  بإجــراء  قــم  الالتالمســي:  الدفــع   •

التســوق عبــر نقــاط البيــع الالتالمســية، علًمــا 

بأن المعامالت التي تقل عن ٢٠ ريال ُعماني ال 

تتطلب إدخال رمز التعريف الشخصي!
يمكنــك  التفاعليــة:  الســهل  الدفــع  خطــة   •

ســداد مشــترياتك التــي تزيــد عــن ٢٠٠ ريــال 

بــدون  ميســرة  شــهرية  بأقســاط  عمانــي 

فوائد
بطاقــة ا�نترنــت: تســوق براحــة وأمــان مــن أي   •

مــكان مــع بطاقــة صحــار الدولــي للتســوق 

عبر ا�نترنت 

ُنــدرك أنــك فــي بعــض االحيــان قــد تلجــأ إلــى 
زيــارة فروعنــا أو اســتخدام أجهــزة الصــرف 
وا�يــداع ا¬لــي الخاصــة بنــا، عليــه نوفــر لــك 
شــبكة واســعة مــن الفــروع وأجهــزة الصــرف 
مناطــق  مختلــف  فــي  ا¬لــي  وا�يــداع 

السلطنة.

ولطلــب المســاعدة حــول كيفيــة التســجيل 
يمكنــك  الرقميــة،  خدماتنــا  مــن  أي  فــي 
التواصــل مــع مركــز االتصــاالت الخــاص بنــا 

على مدار الساعة عبر ٢٤٧٣٠٠٠٠

ولكم جزيل الشكر،
إدارة صحار الدولي

مركز االتصاالت

مركــز  يقــدم  وقــت:  أي  فــي  بنــا  اتصــل    •

مــدار  علــى  خدمــة  بنــا  الخــاص  االتصــاالت 

الســاعة الســتقبال كافــة استفســاراتكم عبر

٢٤٧٣٠٠٠٠

Dear Customer, 

The health, safety and well-being of 
our customers is always our priority. 
In light of the growing concerns 
around COVID-19, we would like to 
kindly highlight the digital channels 
available to our valuable customers 
to complete their essential banking 
needs. 

Mobile Banking 

& E-Banking 

• Essential Banking Transactions: 
Use our app to make payments, 
transfers, check account balances, 
view mini statements, and more

• Make Bill Payments: Easily pay 
make bills payments from your 
mobile or desktop

• Transfer Money: Make quick, easy 
transfers locally or to India 
anytime 

eFloos

• Scan and Pay: Use the eFloos app 
to safely pay in shops using any 
mobile payment network in 
Oman. 

• Instant Transfers: Make instant 
transfers using mobile numbers. 

• International Remittance: 
Instantly and safely send money to 
9 countries (India, Pakistan, 
Bangladesh, Philippines, UK, 
Egypt, Nepal, Sri Lanka and 
Malaysia).   

Cards & Payments

• Tap and pay: Use our contactless 
cards to pay in-store and 
remember, transactions under RO 
20 don’t need a PIN! 

• Install payments: Choose to divide 
the cost of big purchases in 
monthly installments at 0% 
interest for purchases over OMR 
200.

• Internet Card: Use our dedicated 
internet card for safe and 
convenient online payments

Call Centre 

• Call Us Anytime: Call us on 
2473 0000 – we’re available 24 
hours a day ready to answer any 
query

We understand that you may still 
need to visit our branches or use our 
Automated Teller Machines or Cash 
Deposit Machines, hence we o�er 
you the convenience of wide reach 
with a large network throughout the 
Sultanate. 

For further assistance on how to use 
any of our digital services, please call 
us on 2473 0000 or visit our website 
at www.soharinternational.com

Regards,

Sohar International Management

Your Health is Our Win


