
 

 

Classified: Internal\ FAB Internal 

(Apple Pay) األسئلة الشائعة     
 

 العنوان  الفئة  اإلجابة 
 

وسيلة مريحة وسهلة للدفع باستخدام األجهزة الذكية في المتاجر، وعبر    Apple Pay توفر
 استخدام  يمكن .Apple  ةجهزأ من رة مختا مجموعة امباستخد   إلنترنتا  على كذلكو ت لتطبیقاا

Apple Pay    في أي مكان يقبل المدفوعات بتقنية بدون تالمس (Contactless payments) 
 

 ت لتطبیقا ا مثل . وزكجها على لمفعلا   Apple Pay  امباستخد  لدفعا يمكنك  ، لمتاجر ا في
 Apple Watch.و  iPadو  iPhone ةجهزأ على  Apple Pay امستخدا يمكنك  ى، ألخرا

 Safari  في لويب ا  على اءشر تعملیا  متماإ عند  Apple Pay امستخدا يمكنك كما
 .Macأو   iPadأو    iPhoneأو

 نظرة عامة 
 ؟  Apple Pay ما هو

 

 

معلومات الدفع الخاصة بك من خالل سلسلة متعددة من األمان ، وذلك    Apple Payيحمي 
باستخدام واحدة من أكثر االستراتيجيات األمنية تطوراً في العالم للمساعدة في الحفاظ على أمان  

ال يرسل رقم بطاقة االئتمان     Apple Payمعلوماتك. عندما تستخدم هاتفك للدفع في المتاجر ، فإن  
لذلك تظل   -بدالً من ذلك  يتم استخدام رقم حساب افتراضي لتمثيل معلوماتك فعتك. مع دالخاصة بك 

 تفاصيل بطاقتك آمنة. 

 

مة نظرة عا  

 لماذا يجب أن استخدم 

Apple Pay    بدال من البطاقات البالستيكية
 الخاصة بي؟ 

 

االتصال القريب المدى المحمول   Apple Pay( يستخدم NFCإلجراء عمليات الدفع عبر الهاتف )
 سيعمل في كل مكان يتم فيه قبول الدفع بدون تالمس.  Apple Payبدون تالمس. هذا يضمن أن  

 

( يتيح االتصال القريب المدى ببساطة عن طريق  NFCلألجهزة القريبة من االتصال يمكن إكمال )
( بتقينة على أجهزة  NFCة )( معامالت الدفع باستخدام تقنيNFCالتمرير بالجهاز الذي يعمل )

 .التماس

 

مة نظرة عا   ؟ Apple Payكيف يعمل   

 

 . الخاصة بك مؤهلةال دبي فيرست ة بطاق تسجيل يمكنك 

 

نظرة عامة     

 
 التى يمكن تسجيلها فى  ما هى بطاقات الدفع

Apple Pay  ؟ 

 

  

 إلجراء العمليات الشرائية عبر اإلنترنت/ التجارة اإللكترونية   Apple Pay نعم. يمكن استخدام 

 (.Apple Pay) عبر التطبيقات أو موقع 

 لمعرفة المزيد من المعلومات.  Apple Pay  موقع يرجى زيارة

نظرة عامة     

 
 Apple Payهل يمكن استخدام 

 إلجراء المعامالت الشرائية عبر اإلنترتت؟
 

 
هي نسخ رقمية من بطاقات الدفع الحقيقية الخاصة بك. إذا فقدت   Apple Payبطاقات الدفع على 

بطاقة الدفع األصلية ثم حصلت على بطاقة بديلة، قد تحتاج إلى إزالة بطاقة الدفع األصلية من  
Apple Pay  .وتسجيل البطاقة البديلة 

 

نظرة عامة     

 

بطاقة الدفع  ماذا علي أن أفعل فى حال فقدت 
 الخاصة بي و من ثم تم استبدالها ؟ 

المتجر أن تضع جهازك   قد يطلب من Apple Pay بإستخدامفي حالة ررد منتج قمت بسداد ثمنه 
ب التواصل مع التاجر مباشرة  . يج داد المبلغمام المعاملة واستربالرب من جهاز المدفوعات إلت

 السترداد المدفوعات. 
كيف يعمل     

  
قد تمت  شراء  كيف يمكننى إلغاء عملية 

 ؟  Apple Payبإستخدام 
 

أو إزالة بطاقة مسجلة، فأنت بذلك تقوم فقط بتعليق الرمز أو   Apple Payنعم. عندما تقوم بتعطيل  
،  دبي فيرست رقم البطاقة الرقمية الذي ُخصص لجهازك لتلك البطاقة. إذا كنت ترغب بإغالق بطاقتك  

 نرجو منك االتصال بمركز اتصال منتجات دبي فيرست على الرقم 
 للحصول على المساعدة.   04506 8888

 
 

 نظرة عامة 

 
بطاقة الدفع الخاصة بي في    يمكننى استخدامهل 

 Apple Pay  حال قمت بتعطيل
 كل ما يعادل من عليه ؟  او إزالة   
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 العنوان  الفئة  اإلجابة 

 
 iPhoneعلى  Walletمن خالل تطبيق 

في الزاوية العلوية اليمنى أو اختر   Apple Pay" بجانب  Plusوانقر على أيقونة " Walletافتح  
 "إضافة بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة ائتمان"

امسح بطاقتك داخل اإلطار اللتقاط تفاصيل بطاقتك تلقائياً أو أدخل هذه التفاصيل يدوياً )سيتم عرض  
ً  iTunesأي بطاقات سبق تسجيلها باستخدام    تلقائيا

( المكون من ثالثة أرقام  CVVقم بتأكيد التفاصيل الخاصة بك وأدخل رمز الحماية الخاص بك )
 ستيكية العلى / بجانب شريط التوقيع على ظهر بطاقتك الب
 يجب قراءة الشروط واألحكام وقبولها

 . ويتكه  من للتحقق ةقصیر  نصیة سالةر عبر( OTP) ةحدوا ةلمر ورمر كلمة ستستلم
 . للمتابعة ه ذه ورلمرا  كلمة لخاإد  لىإ  جستحتا
   Apple Payاآلن جاهز الستخدام   أنت

 
 iPhone على  لذكیة ا تفاللھو   First Dubai تطبیق لخال من

 . ل لدخوا  سجلو لذكیةا تفاللهو Dubai First تطبیق فتحا
 . ضافتها إ  بلمطلو ا بك لخاصةا Dubai First بطاقة خترا

 . لمسجلا  للمحموا  اتفكه قمر  لى إ هاسال إر  تم يلذ ا لتحققا مزر خلأد
 حدد الجهاز المتاح إلضافة البطاقة على  Wallet  " Apple على زر "إضافة إلى اضغط

Apple Pay   م، ألحكاوا وطلشرا على فقراجع اسمك ورقم بطاقتك واضغط على زر المتابعة وا  
    Apple Pay" أنت اآلن جاهز الستخدام تم "   قفو  نقرا ثم

 
 Watch Appleمن خالل الساعة 

المقترن. إذا تم إقران أكثر من ساعة   iPhoneعلى  Watchيجب إضافة البطاقات من تطبيق  
Apple Watch   بجهازiPhone فيجب إضافة البطاقات إلى كل ساعة ،  Apple Watch  

 اذهب   iPhoneلفتح التطبيق على  Watchاضغط على أيقونة   بشكل منفصل
 ”Wallet & Apple Pay“إلى

 "مباشر " خصم  بطاقةأو   نئتماا  بطاقة ضافة "إ   قفو نقرا
 خطوات التحقق  أكمل

 
 iPadمن خالل جھاز 
 ”Wallet & Apple Pay“اذهب إلى اإلعدادات واضغط على 

 "لمباشرا لخصما  بطاقةأو   نئتماا  بطاقة ضافة"إ  خترا
 اإلرشادات إلضافة البطاقة  اتبع 

 
Pro MacBook   المزود بخاصيةID Touch 

 ”Wallet & Apple Pay“اذهب إلى خصائص النظام افتح 
 اضغط على "+" في الجزء العلوي من الشاشة اتبع اإلرشادات إلضافة البطاقة 

 

 بطاقتي ؟  كيف يمكنني تسجيل   تسجيل البطاقة   

 تسجيل البطاقة    . Apple Payدقائق لتفعيل بطاقتك بعد التسجيل على   10سوف يستغرق  

 
كم من الوقت سوف يستغرق لتفعيل بطاقتي  

 التسجيل ؟  بعد   Apple Payعلى 

 

 تسجيل البطاقة    .Apple Payفي  المؤهلة الخاصة بك  يمكنك تسجيل جميع بطاقات دبي فيرست 

  
  كم عدد البطاقات التى يمكن تسجيلها على 

Apple Pay   ؟ 

 

 تسجيل البطاقة    نعم . ال يوجد سياسة حول مجموع األجهزة التي يمكن أن يتم تسجيل البطاقة عليها. 

 
هل يمكننى تسجيل بطاقة واحدة على اكثر من 

 ؟  Apple Payجهاز 
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مثبتة. إذا واجهت أية    SIMنعم ، للحصول على أفضل تجربة، يجب أن يكون الجهاز لديه بطاقة 

 تسجيل البطاقة    .مشكلة عند تسجيل البطاقة عن طريق الواي فاي، نقترح عليك التبديل إلى اتصال البيانات الخلوية 

 
هل يمكنني استخدام الواي فاي لتسجل البطاقة  

 ؟  Apple Payفي 

 

يرجى التحقق من االتصال باإلنترنت الخاص بك أوال وإذا كان ما يزال ال يعمل، يرجى االتصال  
 .لمزيد من المعلومات  (5068888-04)بمركز خدمة العمالء لمنتجات دبي فيرست 

 تسجيل البطاقة   

 
 ماذا علي أن أفعل إذا كان لدي مشكلة في

 ؟  Apple Payإضافة بطاقة دفع في 

  

 هي وسيلة السلكيا لنقل البيانات باستخدام موجات الراديو.   NFCاالتصال الميداني القريب أو 

Apple Pay    يستخدمNFC  لنقل السلكيا بيانات الدفع لمحطات الدفع خالل قارئNFC    التي تم
 تفعليها لالستخدام. 

 ؟    NFCما هو القبول 

 

معلومات الدفع الخاصة بك من خالل سلسلة متعددة من األمان ، وذلك باستخدام   Apple Payيحمي 
واحدة من أكثر االستراتيجيات األمنية تطوراً في العالم للمساعدة في الحفاظ على أمان معلوماتك.  

ال يرسل رقم بطاقة االئتمان أو الخصم     Apple Payعندما تستخدم هاتفك للدفع في المتاجر ، فإن  
لذلك تظل   -شر الخاصة بك بدالً من ذلك  يتم استخدام رقم حساب افتراضي لتمثيل معلوماتك المبا

 تفاصيل بطاقتك آمنة. 

 األمان
 ؟ Apple Payما مدى أمان 

 

 

Tokenization    الترميز هي وسيلة الستبدال معلومات بطاقة االئتمان الحساسة الخاصة بك /
)رقم البطاقة، تاريخ انتهاء الصالحية، رمز الحماية ، وما إلى ذلك( مع جهاز معين "رمز" الذي  

الدفع عبر الهاتف  عند يعمل بمثابة القيمة البديلة، وتستخدم الرموز لحماية معلومات الدفع الخاصة بك 
 وللحد من المخاطر األمنية الكامنة في البطاقات البالستيكية. تحرك الم

 

؟  األمان Tokenization الترميز/   ماهو   

 
بإتمام العمليات/ الوصول للمعلومات    الهاتف التي تسمح فقط منفصلة داخلالبيئة اآلمنة هي رقاقة 

والبرامج  االتطبيقات العادية ال تستطيع    مثل بصمات األصابع ومعلومات الدفع . الحساسة للغاية
 في البيئة اآلمنة.  المخزنة المعلومات الوصول إلى)االحتالية( الخبيثة 

 األمان  

 
 ما هى البيئة اآلمنة 

 أو البيئة التنفيذية الموثوق بها  ؟
 

 .ليس لديه امكانية وصول للحسابات المصرفية الخاصة بك   Apple Payال. 
 األمان

 
 Apple Payهل لدى 

 إمكانية وصول لحساباتى المصرفية؟ 
 

 . كافة بطاقات الدفع المسجلة على جهازكيتم إزالة ال. إعادة تهيئة الجهاز 
 األمان

 
     Apple Pay هل ستظل معلومات

 على جهازي إذا تمت  يالخاصة ب
 عملية إعادة تهيئة  ؟ 

 

 
أو على الرقم   045068888في حال فقدان جهازك أو سرقته ، يرجى االتصال بنا على الفور الرقم 

كننا حظر بطاقتك على+ من خارج دولة اإلمارات، ويم971( 04) 3528228  
 .Apple Pay 

ننصح أيضا بالتسجيل في ميزة فايند ماي فون و استخدامها. سيسمح لك ذلك بالعثور على التفاصيل  
 وحذفها وإقفال هاتفك في حال فقده أو سرقته. 

 

 األمان  

 ماذا يجب ان افعل إذا فقدت أو تم سرقة 
 جهازي؟ حول

Find My Phone 
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