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 ما هي تقنية الدفع دون تالمس؟ 

. تعمل هذه التقنية االئتمانية CartNetآمنة للدفع باستخدام بطاقات دار التمويل االئتمانية وبطاقات إنها طريقة 

" وتمّكن حاملي NFCالقريب "" أو تقنية حقل االتصاالت RFIDبواسطة تحديد الهوية بموجات الراديو "

 على جهاز الدفع. مباشرة   البطاقات من الدفع عن طريق نقر البطاقة

 يجب علي استخدام تقنية الدفع دون تالمس؟ اذالم 

 هناك عدة فوائد للدفع من خالل هذه التقنية:

o ستبقى بطاقتك المدعمة بتقنية عدم التالمس بين يديك عند الدفع 
o عند المطاعم والمتاجر األخرى هذه التقنية تمكنك من الدفع بسهولة 

 "؟أين يمكنني استخدام تقنية "انقر للدفع 

استخدام بطاقة  إمكانيةوك يشير إلىعلى جهاز الدفع. هذا الرمز  دفع دون تالمس ابحث عن رمز تقنية ال

ا في االئتمانية الخاصة بك للدفع بنقرة واحدة. يمكنك استخدامه CartNetدار التمويل االئتمانية أو بطاقة 

 المطاعم والمتاجر والصيدليات... إلخ.

 "؟كيف يمكنني الدفع بتقنية "انقر للدفع 

 CartNetعملية الدفع باستخدام هذه التقنية سهلة جدا ، فقط قم بنقر بطاقة دار التمويل االئتمانية وبطاقة 

 المشاركة.الخاصة بك على قارئ البطاقة المتواجد على جهاز الدفع عند المتاجر االئتمانية 

  هل يمكنني استخدام بطاقتي المدعمة بتقنية الدفع دون تالمس على األجهزة التي ال تظهر رمز هذه

 ؟التقنية

يمكنك ، يتوفر هذا الرمز. وإن لم  هظهر الرمز التي ت   الدفع ن تالمس على أجهزةقنية الدفع دويمكنك الدفع بت

 ي جهاز الدفع.الدفع من خالل ادخال بطاقتك االئتمانية مباشرة  ف

  ؟قريبة من قارئ البطاقة بتقنية الدفع دون تالمسالمدعمة بطاقتي يجب أن تكون  مدىإلى أي 

من جهاز الدفع. يرجى التأكد من استخدام بطاقتك االئتمانية المدعمة سنتيمتر  2يمكنك تمرير بطاقتك حتى 

 الدفع.بتقنية الدفع دون تالمس لتجنب حدوث أي أخطاء في عملية 

 ؟كيف ستظهر عمليات الدفع بهذه التقنية على كشف الحساب الشهري 

 CartNetسيتم تسجيل جميع العمليات الشرائية التي قمت بها باستخدام بطاقة دار التمويل االئتمانية أو بطاقة 

و أ سباستخدام تقنية الدفع دون تالمالشهري كالمعتاد، سواء قمت بها  كحسابفي كشف  الخاصة بك االئتمانية

 من خالل إدخال بطاقتك االئتمانية في أجهزة الدفع.



 

 ؟ة بتقنية الدفع دون تالمسمهل يتوجب علي أخذ االحتياطات للحفاظ على بطاقتي المدع 

لخاصة بك في مكاٍن آمن. االئتمانية ا CartNetيجب عليك الحفاهظ على بطاقة دار التمويل االئتمانية أو بطاقة 

 .العاديةأي من بطاقات االئتمان تعامل معها ك

 هل هي آمنة؟ 

 :"Zero Liability" حمايتها بنهظامب تقومو معامالتكشيفرة على إضافة  يتمنعم إنها كذلك. 

o  بين يديك عند الدفعستبقى بطاقتك  –التحكم بين يديك 
o  ز الدفعجهاعلى بطاقتك  نقرقيامك بعند خصم ال عملية تمست –إضافية  مبالغلن يتم خصم أي 

 ؟ف الخاص بيال يتوجب علي التوقيع أو تقديم رمز التعريماذا ل 

الدفع بهذه  قبلونسهلة ومريحة كاستخدام النقود، لن يقوم أي من المتاجر الذين ي"انقر للدفع" لضمان أن تقنية 

في حال قمت ودرهم.  033ن قل عقم التعريفي الخاص بك للمعامالت التي تالر يعك أو إدخالقوالتقنية بطلب ت

 درهم أو أكثر فسيتوجب عليك التوقيع أو إدخال رمز التعريف الخاص بك. 033بإجراء معامالت بقيمة 

 

 


