
                                                                                                
 

Click to Pa:س ما هي خد م نم ماستركاردyة  

م  دخ نم ماستركارد هي وسيلة متطورة للسداد عبر ا  نترنت. إذ تأتي هذه Click to Payج :
صناعة ونظا أمان ذكي من ماستركارد.  لا ير  يا دمة بتقنية دف متقدمة مبنية على أسس م لا

ث عن  حب رو من خ  ل ال ة مر مل ستقب  الدفع ا  من عبر ا  نترنت دون ك مب عت  مت كنك ا  ن ال مي
قونة  .ار دClick to Payيأ يف أي موقع تقب  فيه بطاقات ماسترك

 ؟

ة 

  

مععخ

Click to Pa:س لماذا يجب علي استخدام خدم ؟  yة

م  دخ رClick to Payج : كذ ن الحاجة لت ود   – يه وسيلة أكثر   عة وأمان للسداد عبر ا  نترنت ة 
.ت  مرور أو إنشاء حسابا ما ت لك

ن د ا   رور ب لا ات  ة لكل ا    

 

لص من متاعب الدفع عبر ا  نترنت. عممجح خت  

ام أمان ذك .اد ظن د سل كي عند ا ام ا  مان الذكي في التعرف عل ظن اعد  سي  ي

ن كم دائ عف بأمان في ملفك الشخ   في حت  مClick to Payمق بتخزين معلومات الد
ها بسهولة عند الحاجة .  يل ستركارد لتتمكن من الوصول إ ام

  م

Click to Pay:س كيف يمكنني إنشاء ملف شخ      ة؟ ي قا ة بط وأ إض ا  

. إذ يمكنك: ضف ةق ةف بطا ا ةد طرق بسيطة   نشاء مل شخ   أو إ الك ع نه ج :

شاء ملف ش   أو إضافة بطاقة من ماستركارد عبر .خ mastercard.ae/clicktopay نإ

افة بطاقة من ماستركارد إلى  ءا القيام بالدفع. Click to Payضإ ن ثأ  

اريةجعععخخج مات دف ت ضافة بطاقات من ع   ه.    ام  م ذي تت لا بنك  لا ل  دمة من    لا ي  في  تس لا
تلفة عن ماستركارد (مث  فيزا أو أميريكان إكسبريس)، تفض  بزيارة موقع ع  مة الدفع خم

التجارية تلك مبا  ة. 

 
 

ً

Click to Pa ؟:س أين يمكنني السداد باستخدام خدم  yة

دام خدمة  خت كنك السداد باس مي .د Click to Payج : دما ترى أيقونة الخدمة وشعار ماستركار نع  

نية  قط؟ Click to Pay:س هل خدمة  ور صة بالمد وعات ا  لكت اخ  

اصة خل ماية التكنولوجيا ا  منية ا حب عت  مت كنك ال مي ديدة هذه  جل م، فمع طريقة الدفع ا عن ج :
.ت ا  ن أصبح بإمكانك أن تشعر با  مان والثقة عند الدفع عبر استركارد أثناء الدفع عبر ا  نترن مب

ا  نترنت تماما كما تفع  في المتاجر.

 
 

ً 
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نم خ  لهاClick to Pay:س ما هي وسائل الد ع التي يمكنني استخدام خد مة  ؟ 

با   والدفع  مل صم ا خل ان وا مت اصة ببطاقات ا  ئ خل دام كافة وسائ  الدفع ا خت كنك اس مي ج :
ى  لإ قبولة  لا ارية  ت لا دف  لا مات  يار ع   ود  وال، ي ي ا   سبق من ماستركارد. وفي  لا

ر نفسه.  تا لا
مجعخعحعمجم
ج

اه للتأكد من  جى التحقق من البنك الذي تتعام  معه أو ع  مة الدفع التجارية التي تفضل ري
.ا  فره وت

مة مرور؟ Click to Pay:س كيف يمكنني الدخول إلى ملفي الشخ    ي خدمة لك مان دون  أب   

د ان. لذا تستخدم خدم  دقف ةق أو ال دق تتعرض كلمات المرور لل   نم ماستركارج :  
ان ذك لضمان عدم وصول أي  مأ ام  نو ة  عا س معايير الصن ةي عل أ دمة مبن قت ةي دفع م نقت

  . خش  ص سواك إلى ملفك ال خش

Click to Pay  ة
يظسى

ن كلم ود -ع   فر عليك أثناء الدف ا كنت قد اخترت أن يتم تذكرك كمستخدم، سيتم عندها التع ذإ
.ر  و رم

 ة

يأ البريد  خال معرف المستخدم الخاص بك –  دإ ا لم تختر أن يتم تذكرك كمستخدم، عليك  ذإ
ا رمز تحقق صالح  ا لكتروني المرتبط بحسا م بعد لت س تل اص بك –  لا  

 ل ستعمال مرة واحدة. ستمكنك هذه العملية من الوصول إلى حساب
Click to Pay ب

اص بك  لا  
جراء عمليات الدفع بأمان ببضعة نقرات.  إو

Click to Pay 
هخ

خ

لمزيد من ا  مان، يطلب دائما إجراء عملية تحقق لتحديث المعلومات الشخصية. قد تحتاج أيضاً ًٍُ
قق إذا كان هناك أي نشاط غير اعتيادي في ملف لية ت رور ب لا ى  ش    Click to Payلإ لا  

اص بك.  لا
خحمعم

خ

دم  خب اص  خل عي بطاقاتي  ي ملفي الشخ   ا اج جم رد نمClick to Pay:س لماذا    يتم إ  
ستركارد؟  ام

 ة

اصة بك فقط من خ  ل خل كم ببطاقات ماستركارد ا حت كنك ال مي ج :
ط . بار  mastercard.ae/clicktopayلا

 

سبرس)، يرجى زيارة ى كإ وأ أميريكان  ات من ع  مات تجارية أخر (مث  فيزا  قا ا أردت التحكم ببط ذإ
ًالمواقع ا  لكترونية الخاصة بهم مبا  ة   دراج أو إضافة البطاقات. 

يفة اختيار "تذكرني"؟ ظو  :س ما هي 

ة الوصو إلى حسابك الشخ  في ل ين ار "تذكرني" إمكا يت ح لك اخ يتي جراء  Click to Payج : إو
.ع  لية الدفع بشك  أ   مع
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في حال استخدمت هذا الخيار على جهاز ما/ متصفح ما، سوف يتم التعرف عليك تلقائيا عند ً
ل استخدامك لنفس المتصفح وعدم مسح بيانات التصفح  اح راء أي عمليات سداد. وهذا في  جإ

 (. لفات تعريف ا  رتباط م(

تحقق يدويا في ًكسكسي لا اب ورمز  جب علي إدخال رقم ح وت ي  ،" كرن ذت عي  خيار " فت م ب قت ا إذا لم  مأ
خ   ف شل ىل ملفك ا لو إ .داClick to Pay ك مرة تريد فيها الدخ وأ إجراء عملية سد ي   

ة 
مث  ني" عليها من خ  ل الدخول إلى ا  عدادات،  رك ة التي تريد تفعي  ميزة "تذ زه ج  ديد ا  حت كنك  مي

ةز المحفوظة في ملفك الشخ   في خدم تيار ا  جه .ردClick to Payخا   نم ماستركا

نم ماستركارد خارح إطار عملياتClick to Pay:س أين يمكنني إدارة ملفي الشخ     ي
؟  د  لا

  
ع

كنك إدارة حسابك الشخ   في  مي نم خ  ل زيارةClick to Payج : نم ماستركارد في أي وقت 
ط  . بار دمmastercard.ae/clicktopayلا خب اص  خل د دخولك إلى ملفك الشخ   ا ة Click to عب

Pay :سيكون بإمكانك ، 

  

افة/حذف بطاقة ما • ضإ   
نح  • افة/حذف عنوان الش ضإ  
تفك• اه دي  رقم  عت    
ارة إتصا  ت المتصفح والجهاز  • دإ  
ف حسابك الشخ   في • ذح  Click to Payنم ماستركار د   

:س كيف يمكنني تغيير معرف المستخدم الخاص بي اذا ارتكبت خطأ ما أثناء عملية التسجيل ؟

بوط ص رم يأ البريد ا  لكتروني ال   – مان أمانك،    يمكنك تعدي  معرف المستخدم الخا بك ضل ج :
د  سابك في . ىل البريClick to Payحب يل الذي يحتوي ع كب الحا كي حذف حسا توجب عل يس  
ستخدام بطاقة  اب  Click to Pay ا لكتروني الغير صحيح، ومن ثم إنشاء حساب جديد في 

الخاص  ستركارد الخاصة بك وبريدك ا  لكتروني الصحيح الذي سيكون معرف المستخدم الجدي د ام
.كب 

:س كيف يمكنني تعديل بطاقة م ا؟

عدي بطاقة ما، قم بحذفها م حسابك فين  تل ثم أضف بطاقتك بمعلوماته اClick to Payج : ،  
ديدة.  دثة كوسيلة دف  جعحملا

نع العمل ؟Click to Pay:س ما الذي علي  عله  ي حال توقفت خدمة   

يف حال توقفت خدمة  ا لم تستطع الضغط على أيقونة Click to Payج : ذإ نع العم  أو    Click
to Pay .يرجى التواص  مع التاجر الذي تحاول ال  اء منه ، 
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نم ماستركارد ؟Click to Pay:س كيف يمكنني حذف حسابي   ي  

مق بزيار ة ثم انتق  إلى "عرض حسابي الشخ  " واختر حذف mastercard.ae/clicktopayج : ، 
ب في  اس .ر دClick to Payلا نم ماستركا ح 

ى  كنك حذف معلومات حسابك الشخ   ف نم خ  ل الدخول إلClick to Payمي نم ماستركارد 
ابك عبر الراب ط . يوmastercard.ae/clicktopayسح ة في أعلى الزا مئ د ذلك، اضغط على القا عب

ي.  با س تر إدارة  دها ا عدادات، وب تر ا   ش  ، ث ا لا نى من ملفك  ي لا

ي  
ة 

حخعخمخم

ك Click to Payيف حال قمت بتغيير رأيك، سيتوجب عليك إنشاء حساب جديد  .يف تا دارة بطاق    
ً وحساباتك من مزودي خدمات الدفع ا  خرى، قم بزيارة المواقع ا  لكترونية الخاصة بهم مبا  ة.
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