
 بنظام أندروٌد  للهواتف الجوالة العاملة المصرفً تطبٌق ال –أسئلة متكررة الطرح 
 

 معلومات عامة 
 
 . ما هو التطبٌق المصرفً للجوال أو التطبٌق المصرفً للتابلت؟ 1
 

ٌُمّكن العمالء من الدخول إلى حساباتهم البنكٌة باستخدام أجهزة الجوال أو التابل طالع ت واالهو عبارة عن تطبٌق 
على تفاصٌلها وتحوٌل األموال وسداد الفواتٌر وإعادة تعبئة رصٌد الجوال باإلضافة إلى الكثٌر من العملٌات 

 األخرى.  
 
 من بإمكانه استخدام التطبٌق المصرفً للجوال أو التطبٌق المصرفً للتابلت؟ . 2
 

 والمشتركٌن فً خدمة اإلنترنت المصرفً. عمالء بنك الدوحة الحالٌٌن ذوي حسابات التوفٌر أو الحسابات الجارٌة 
 
 ما هً األجهزة المدعومة التً تدعم التطبٌق؟ . 3
 

 وما بعدها.  4  لت العاملة بنظام أندروٌد بنسختهأجهزة الجوال والتاب
 

 البداٌة 
 
 . كٌف ٌمكن تنزٌل التطبٌق المصرفً للجوال أو التطبٌق المصرفً للتابلت؟ 4
 

 من متجر غوغل بالي.  باإلمكان تنزٌل التطبٌق
 

 بنك الدوحة" أو "تطبٌق بنك الدوحة المصرفً للجوال" أو "تطبٌق بنك   ابحث فً متجر غوغل عن"
 وقم بتنزٌله على جهازكالدوحة المصرفً للتابلت" 

  جدٌد" نّزل التطبٌق الذي ٌحمل كلمة" 

 
 تابلت؟ . كٌف بإمكانً تفعٌل التطبٌق المصرفً للجوال أو التطبٌق المصرفً لل5
 

استخدام بٌانات الدخول نفسها لإلنترنت المصرفً فً  كمكانإن كنت مستخدماً حالٌاً لخدمة اإلنترنت المصرفً، فبإ
بٌانات للدخول لإلنترنت المصرفً، فاتبع الدخول إلى التطبٌق الجدٌد. وفً حال كنت مستخدماً جدٌداً ولٌس لدٌك 

 الخطوات التالٌة: 
 

 ترونً لبنك الدوحة اذهب إلى الموقع اإللكwww.dohabank.com.qa  ًواضغط على "التسجٌل ف
 اإلنترنت المصرفً" أو اضغط على "تسجٌل مستخدم جدٌد" فً التطبٌق المصرفً للجوال. 

  ."ًاتبع خطوات "التسجٌل الذات 

http://www.dohabank.com.qa/


 
 المصرفً للجوال أو التطبٌق المصرفً للتابلت؟ هل ٌتم تطبٌق أي رسوم مقابل تنزٌل التطبٌق. 6
 

ال ٌوجد رسوم مقابل تنزٌل التطبٌق المصرفً للجوال أو التطبٌق المصرفً للتابلت وباإلمكان تنزٌله واستخدامه 
وهو ما  4G/3G/2G/Edge/GPRSعند الحاجة ودون رسوم لكن كما تعلم  فإن استخدام التطبٌق ٌستهلك بٌانات 

وٌرجى االتصال مع شركة  تصاالت بتحصٌل رسوم مقابله كما فً بطاقات إعادة تعبئة البٌانات.تقوم شركات اال
 االتصاالت لمزٌد من التفاصٌل حول هذا الموضوع. 

 
 . هل الخدمة متوفرة على مدار الساعة وطوال األسبوع؟ 7
 

 نعم. 
 
 فً للتابلت من خارج البالد؟ التطبٌق المصرفً للجوال أو التطبٌق المصر. هل باإلمكان الدخول إلى 8
 

باإلمكان الدخول إلى التطبٌق المصرفً للجوال أو التطبٌق المصرفً للتابلت من أي موقع مدعوم من قبل شركة 
االتصاالت لكن ٌرجى العلم بأنه سٌتم إرسال كلمة مرور لمرة واحدة إلى رقم الجوال الُمسجل عند االشتراك 

 بالخدمة. 
 
 كلمة المرور؟  نسٌان ماذا افعل فً حال. 9
 

 فً حال نسٌان كلمة المرور، باإلمكان إعداد كلمة مرور جدٌدة ذاتٌاً بالضغط على "هل نسٌت كلمة المرور؟". 
 
 المستخدم؟ اسم . ماذا افعل فً حال نسٌان 11
 

 باإلمكان االتصال باألرقام التالٌة حٌث سٌقوم موظف مركز االتصاالت بالمساعدة: 
 

 44456000 – (974+)  الدوحة  

  3214333 – 4 – (971+) اإلمارات 

 22917222 – (965+)  الكوٌت 
 
فً حال كان لدي جهازي جوال أو تابلت أو أكثر، هل باإلمكان الدخول إلى التطبٌق المصرفً للجوال أو . 11

 التطبٌق المصرفً للتابلت عبر جمٌع هذه األجهزة؟ 
 

ً للجوال أو التطبٌق المصرفً للتابلت باستخدام جهازٌن أو أكثر لكن نعم، باإلمكان الدخول إلى التطبٌق المصرف
 سٌتم إرسال كلمة مرور لمرة واحدة إلى رقم الجوال الُمسجل عند االشتراك بالخدمة للدخول إلى التطبٌق. 

 



 
 ماذا ٌحدث فً حال تغٌٌر شرٌحة هاتفً الجوال؟  .12
 

ة جدٌدة من شركة االتصاالت( فلن تتلقى كلمة المرور لمرة فً حال تغٌٌر رقم الجوال )أي الحصول على شرٌح
بالرقم الجدٌد إما بزٌارتك للفرع الذي تتعامل معه أو لدٌنا واحدة على الرقم الجدٌد إذ ٌتعٌن تحدٌث بٌاناتك 

 مركز االتصاالت على األرقام التالٌة: االتصال ب
 

 44456000 – (974+)  الدوحة  

  3214333 – 4 – (971+) اإلمارات 

 22917222 – (965+)  الكوٌت 
 

 صمة بالدخول بال
 
   صمة إلى تطبٌق بنك الدوحة؟ بالتً تدعم الدخول بالما هً األجهزة والبرمجٌات  .13
 

 صمة إلى تطبٌق بنك الدوحة: بتدعم األجهزة والبرمجٌات التالٌة الدخول بال
 

  وما بعدها.  6األجهزة العاملة بنظام أندروٌد بنسخته 

 االت الذكٌة وأجهزة التابلت المزّودة بقارئ للبصمة.الجو 

 
 صمة فً تطبٌق بنك الدوحة؟ بكٌف أسّجل الدخول بال. 14
 

 صمة: باتبع الخطوات التالٌة لتسجٌل الدخول بال
 

 األمان" واختر الجهاز إعدادات على اضغط " 
 ( األخرى لألجهزة) بصمة أو( نكسوس ألجهزة) نٌكسوس بصمة على اضغط 
 الجهاز على البصمة تسجٌل خطوات واتبع" البصمة اضف" على اضغط  
 الدوحة لبنك المصرفً الجوال تطبٌق على اضغط البصمة تسجٌل بعد  
 بالبصمة الدخول أٌقونة اختر  
 الدخول تفاصٌل ادخل  
 واحدة لمرة المرور كلمة ادخل  
 اإلصبع بصمة عبر الدخول تسجٌل خطوات اتبع  
 أرقام أربعة من مرور رمز دوتأكٌ إدخال النظام سٌطلب  
 التسجٌل عملٌة وستتم واألحكام الشروط على موافق اضغط 

 
صمة بعد إتمام عملٌة الدخول وتجدونها بالضغط على إٌقونة "ملفً" حٌث بباإلمكان تسجٌل الدخول بالملحوظة: 

 باإلمكان أٌضاً التسجٌل وإلغاء التسجٌل وتغٌٌر الدخول بالبصمة ورمز الدخول. 
 

التحقق من وحدة ٌت تثبمن هل باإلمكان تسجٌل الدخول بالبصمة إلى تطبٌق بنك الدوحة دون التحقق  .51
 البصمة على الجهاز؟ 



 
 ال، ٌتعٌن تثبٌت وحدة التحقق من البصمة على الجهاز باستخدام ماسحة البصمة وهً وظٌفة مدمجة فً الجهاز. 

 
 مة على نفس الجهاز؟ صبهل بإمكان عدة مستخدمٌن تسجٌل الدخول بال. 61

 
 صمة. بالدخول بال للجهاز تسجٌلفلٌس بإمكان سوى مستخدم واحد ال، 

 
 صمة عبر عدة أجهزة؟ بهل بإمكان مستخدم واحد تسجٌل الدخول بال. 61

 
 نعم
 
 صمة؟ بخدمة الدخول بالب إلغاء تسجٌلًكٌف بإمكانً . 61

 
 خطوات التالٌة: صمة ٌتعٌن اتباع البإللغاء التسجٌل بخدمة الدخول بال

 

  "ًادخل إلى التطبٌق المصرفً للجوال واختر "ملف 
 صمة باضغط على الدخول بال 
  ستظهر خٌارات التسجٌل وإلغاء التسجٌل وتغٌٌر البصمة ورمز المرور 
  اختر إلغاء التسجٌل 
 مستخدم صمة )ملحوظة: بإمكان البستظهر قائمة األجهزة المسجلة من قبل المستخدم فً خدمة الدخول بال

 صمة عبر عدة أجهزة( بالتسجٌل بخدمة الدخول بال
  اختر الجهاز وألغً تسجٌلك وأّكد عملٌة اإللغاء 

 
 كٌف بإمكانً تغٌٌر البصمة أو رمز المرور؟ . 61

 
 اتبع الخطوات التالٌة لتغٌٌر البصمة أو رمز المرور: 

 

 "ًادخل إلى التطبٌق المصرفً للجوال واختر "ملف 

 صمة بل بالاضغط على الدخو 
  ستظهر خٌارات التسجٌل وإلغاء التسجٌل وتغٌٌر البصمة ورمز المرور 
  البصمة ورمز المروراضغط على تغٌٌر 

  ادخل البصمة/ رمز المرور الحالً والجدٌد وأكد عملٌة التغٌٌر 

 التغٌٌر  عملٌة وستتم واألحكام الشروط على موافق اضغط 



 
 األمان 

 
على حسابه من خالل التطبٌق المصرفً للجوال من بنك الدوحة أو التطبٌق  . هل بإمكان صدٌقً الدخول02

 المصرفً للتابلت فً هاتفً؟ 
 

التطبٌق المصرفً للجوال من بنك الدوحة أو التطبٌق المصرفً للتابلت  خالل من حسابه على الدخول بإمكانه نعم
 بصورة إرسالها سٌتم التطبٌق على لدخولل واحدة لمرة تستخدم التً المرور كلمة أن إال. كهاتف فً المثبت

 . فقط المسجل النقال هاتفه رقم إلى حصرٌة
 
 . ما هً مستوٌات األمان التً ٌتمتع بها هذا التطبٌق؟  06

 
بمستوٌات عالٌة من األمان تتمتع خدمة التطبٌق المصرفً للجوال من بنك الدوحة أو التطبٌق المصرفً للتابلت 

 التً المرور كلمة العامل الثانً فً التحقق من، باإلضافة إلى خاصٌة المدمجةمان تشمل مختلف مستوٌات األ
واحدة. وال ٌقوم التطبٌق بحفظ أي معلومات حساسة أو المعامالت المسجلة فً الهاتف والتً تضفً  لمرة تستخدم

التطبٌق المصرفً للجوال من بنك الدوحة مزٌد من األمان على تجربتك. تعتبر الخدمات التً ٌتم تقدٌمها من خالل 
ً التطبٌق  المتبادلة عبرتم تشفٌر البٌانات ٌمن التطبٌقات اآلمنة والموثوقة. و أو التطبٌق المصرفً للتابلت  وفقا

 .  هذا المجالفضل المعاٌٌر فً أل
 
   واحدة؟ لمرة تستخدم التً المرور كلمة هً ما. 00

 
من قبل بنك الدوحة من أجل حماٌة حسابك من  ثانً للتحققواحدة كعامل  لمرة مالتً تستخد ورالمر كلمةتم إدخال 

رمز مكون من ستة أرقام ٌتم إرساله إلى رقم هاتفك النقال  ً عبارة عنالحتٌال اإللكترونً. وهلأي محاوالت 
واحدة إلٌك  مرةل التً تستخدم ورالمر كلمةلدى بنك الدوحة. وسٌتم إرسال  ٌنوعنوان برٌدك اإللكترونً المسجل

 . لتابلتالتطبٌق المصرفً لللجوال و تطبٌق المصرفًالعملٌة الدخول على  االنتهاء منبمجرد 
 
   واحدة؟ لمرة تستخدم التً المرور كلمة صالحٌة مدة هً ما. 02

 
 لمةكدقٌقة من وقت إعداد كلمة المرور. وٌجب استخدام  02واحدة  لمرة التً تستخدم المرور مدة صالحٌة كلمة

فً الوقت المحدد. وسٌتم تزوٌدك بكلمة مرور جدٌدة عند الخروج الصحٌح من التطبٌق ومحاولتك الدخول  ورالمر
 مرة واحدة. 

 
  الثابتة؟ األجهزة على التطبٌق سٌعمل هل. 02
 
زة لن ٌكون بإمكان المستخدمٌن الدخول على التطبٌق من خالل األجه إجراءاتنا األمنٌة المعززةمن ضمن ف ال،

 الثابتة. 



 
 تحوٌل األموال

 
 تحوٌل األموال محلٌا

 
  آخر؟ مستفٌد/ًبنك حساب إلى األموال أحول .كٌف51

 
 اتبع الخطوات التالٌة إلنشاء عملٌة تحوٌل األموال المحلٌة

 

 ى أٌقونة تحوٌل األموال المحلٌةبعد الدخول على التطبٌق قم بالنقر عل 
 لذي سٌتم الخصم منهقم بعملٌة التمرٌر واختٌار الحساب ا 
  قم باختٌار البنك الذي ترغب فً التحوٌل إلٌه من القائمة المنسدلة 
  قم بإدخال تفاصٌل رقم اآلٌبان للبنك المستفٌد 
  قم بإدخال اسم المستفٌد 
 وٌل، والغرض، وتفاصٌل المالحظاتقم بتعبئة قٌمة مبلغ التح 
  أضغط على كلمة "تقدٌم" من أجل إنشاء طلب المعاملة 
 
 . ما هو أقصى وأقل مبلغ لتحوٌل األموال المحلٌة فً الٌوم؟ 01
 

 لاير قطري فً الٌوم.  00222لاير قطري وأقصاه  1هو : أقل مبلغ قطر

 
 فً المستقبل؟  الحقألموال إلى تارٌخ ل. هل ٌمكننً جدولة تحوٌل 01
 

 النسخة الحالٌة من التطبٌق. فً المستقبل غٌر متوفر فً  الحقتارٌخ بال. عملٌة جدولة تحوٌل األموال 
 
 المحلٌة؟   حالة الحوالة. كٌف ٌمكننً تتبع 01
 

إدخال نطاق الفترة الزمنٌة أو من خالل استخدام وبالمحلٌة عبر رابط حالة الحوالة المحلٌة حالة الحوالة ٌمكن تتبع 
 ة. الرقم المرجعً المستلم عند االنتهاء من إتباع الخطوات الصحٌحة إلجراء المعامل

  
 بطاقة بدون خدمات السحب

  
 البطاقة ؟  استخدام بدون النقدي .ما هً خدمة السحب01

 
إرسال األموال فً الحال إلى أي شخص فً قطر من خالل أجهزة الصراف اآللً التابعة  تمكنك هذه الخدمة من

ٌة تنفٌذ عملٌة السحب من أجهزة إلى بنك الدوحة. وٌستطٌع المستفٌد الذي ال ٌحمل بطاقة الخصم أو البطاقة االئتمان
 الصراف اآللً المحددة التابعة إلى بنك الدوحة. 

  
إلى المستفٌد الذي تم وسٌتم إرسال رمز الرقم المرجعً للطلب  المرسلوبمجرد البدء فً إنشاء المعاملة، سٌتلقى 

إلى المستفٌد. وٌتعٌن على بإرسال رقم الطلب المرجعً  المرسلإدخال رقم هاتفه فً وقت إنشاء الطلب. وسٌقوم 



السحب بدون  أجهزة الصراف اآللً ذات مٌزةفً  والرمز المستلمالمستفٌد بعد ذلك إدخال الرقم المرجعً للطلب 
 بطاقة من أجل إجراء عملٌة سحب النقد. 

 
 البطاقة؟  استخدام بدون النقدي . كٌف أنشئ معاملة السحب03

 
 البطاقة: استخدام بدون النقدي سحبالٌرجى اتباع الخطوات التالٌة إلنشاء 

 
  تحت قسم تحوٌل األموال خدمة السحب بدون بطاقةبعد الدخول على التطبٌق، قم باختٌار  
  قم بتمرٌر البطاقة واختٌار الحساب الذي تود الخصم منه 
  قم بإدخال رقم هاتف المستفٌد الذي ترغب فً تحوٌل األموال إلٌه 
 جوال المستفٌد  قم بإعادة إدخال والتأكٌد رقم  
  قم بإدخال مبلغ التحوٌل 
  قم باختٌار مربع الموافقة على الشروط واألحكام 
  أضغط على زر التأكٌد من أجل إكمال المعاملة 
 
 البطاقة؟  استخدام بدون النقدي . ما هً العمالت المسموح بها للسحب05

  
 لقطري. البطاقة على اللاير ا استخدام بدون النقدي خدمة السحبتقتصر 

 
 البطاقة  فً الٌوم؟  استخدام السحب بدون األقصى لعملٌاتاألدنى والحد . ما هو 05

 
 .لاير قطري فً الٌوم 1222 الحد األقصىو، لاير قطري 122أقل مبلغ ٌمكنك سحبه من حسابك  

 
 السحب بدون بطاقة؟  فئات المسموح سحبها باللاير القطري عند تنفٌذ عملٌاتال. ما هً 00

 
 لاير قطري فً الٌوم.  1222كن تنفٌذ عملٌات السحب من فئات المائة لاير قطري بحد اقصى ٌم
  

 .  هل عملٌات السحب بدون بطاقة متاحة فً كل الدول التً توجد فٌها فروع تابعة لبنك الدوحة؟ 03
 

 خدمة السحب بدون بطاقة تنطبق حالٌا على عمالء بنك الدوحة فً قطر فقط. 
 
 ان المستفٌد سحب النقد من أجهزة الصراف اآللً التابعة إلى البنوك األخرى؟ .  هل بإمك01

 
 بإمكان العمالء سحب النقد فقط من أجهزة الصراف اآللً المحددة التابعة إلى بنك الدوحة. 

 
 
 .  هل بإمكان المستفٌد سحب النقد من أي جهاز صراف آلً تابع إلى بنك الدوحة؟ 03

 
 ل خدمة السحب بدون بطاقة من أجهزة الصراف اآللً المحددة التابعة إلى بنك الدوحة. ٌمكن سحب النقد من خال

 



 .  كٌف ٌستلم المستفٌد إشعار السحب؟ 03
 
سٌستلم المستفٌد رسال نصٌة قصٌرة تتضمن الرقم السري للسحب بدون بطاقة لتنفٌذ عملٌة سحب المبلغ من جهاز  

 الصراف اآللً. 
  

 حٌة الرقم المرجعً للطلب؟ .  ما هً فترة صال03
 

 ساعة.  02مدة صالحٌة الرقم المرجعً للطلب المستلم والخاص بالمعاملة 
  

 التحوٌل من خالل البطاقة االئتمانٌة
  

 ؟ من خالل البطاقة االئتمانٌة.  كٌف ٌمكننً إنشاء عملٌة التحوٌل 03
 
 المحلٌة بعد الدخول على التطبٌق، قم بالضغط على أٌقونة تحوٌل األموال 
  انتقل إلى تحوٌل األموال 
  قم باختٌار إلى بنك فً الخارج 
  قم باختٌار التحوٌل من البطاقة االئتمانٌة 
  إنشاء التحوٌل من خالل البطاقة االئتمانٌة  أجلقم بإتباع العملٌة خطوة بخطوة من 
  

 ؟ خالل البطاقة االئتمانٌة.  ما هً الشروط المسبقة إلرسال األموال من 33

 
بإمكان العمٌل إرسال األموال من خالل البطاقة االئتمانٌة فً حال كانت البطاقة االئتمانٌة مفعلة أو كانت فً حالة 

 تشغٌل وٌوجد رصٌد كاف لعملٌة التحوٌل. 
  

 إعادة تعبئة بطاقة كلٌك 
  

 ؟  بطاقة كلٌك.  كٌف ٌمكننً إعادة تعبئة 35
 
  خٌار تسدٌد الفاتورة  بعد الدخول على التطبٌق، قم بالضغط على 
  أضغط على خدمة إعادة تعبئة البطاقة المسبوقة الدفع 
 الحساب الذي تود الخصم منه  اختر 
  قم بإدخال رقم بطاقة كلٌك 
  قم بإدخال اسم حامل البطاقة  
  مبلغ  القم بإدخال 
 ط على "تقدٌم" لمعالجة المعاملة اضغ 
  لمرة واحدة"  المرور"كلمة  رقم الهاتف المسجل فً حقل برعلمرة واحدة المستلمة  المرورقم بإدخال كلمة 
 ضغط على خٌار التأكٌد من اجل معالجة المعاملة ا 
  تظهر شاشة تبرز نجاح المعاملة تتضمن الرقم المرجعً للمعاملة والتفاصٌل 
 
 كلٌك؟  .ما هو الحد األقصى لمعاملة إعادة تعبئة بطاقة 35



 
   لاير قطري لكل معاملة.  000333تعبئة البطاقة هو الحد األقصى المسموح به إلعادة 

 
 سقوف المعامالت 
  

لاير  1,222,222لاير قطري لكل معاملة/ مع سقف ٌومً بقٌمة  122,222قطر: السقف التلقائً لتحوٌل األموال 

 أعاله.  وردمحددة للمعامالت األخرى كما اللسقوف لتعطى األولوٌة قطري. 
 

لاير قطري لكل معاملة/ مع سقف ٌومً  122,222حدة: السقف التلقائً لتحوٌل األموال اإلمارات العربٌة المت

    .درهم إماراتً 1,222,222بقٌمة 

 

 1,222,222دٌنار كوٌتً لكل معاملة/ مع سقف ٌومً بقٌمة  122,222الكوٌت: السقف التلقائً لتحوٌل األموال 

    . دٌنار كوٌتً
 
 تنوٌه:  

 . جمٌع الحقوق محفوظة-© 0210بنك الدوحة  –اه ملكاً لبنك الدوحة ٌعتبر التطبٌق ومحتوٌ

 

 

 
 

 

 

 


