
 

 

 ABK Tap ‘n’ Go  االسئلة الشائعة لخدمة  

 وكيف تستخدم؟  Tap ‘n’ Goما هي خدمة  .1

و التي من خاللها   ماستركاردو المقدمة من فيزا  (NFCتقنية التواصل قريب المدى)من خالل  توفر لك طريقة جديدة ومثيرة للدفع Tap ‘n’ Goخدمة 

 .دون الحاجة إلدخالها أو تمريرها في الجهاز، أمام جهاز نقطة البيع أو تحريك البطاقةبمجرد تلويح  إجراء مشتريات صغيرة القيمة تستطيع

 ؟أم ال Tap ‘n’ Goخدمة تدعم يف يمكنني معرفة إن كانت بطاقتي ك .2

 على البطاقة كما هو مبين ادناه:  () الدفع بدون لمسعالمة د جتووالسحب اآللي مسبقة الدفع ، االئتمانيةهلي لبطاقات األ 

تدعم تقنية التواصل قريب المدى ويمكنك استخدامها بواسطة أجهزة نقاط البيع التي  بطاقتكموجوداً على بطاقتك فهذا يعني أن    ()شعار الفإذا كان 

 . أمام جهاز نقطة البيع أو تحريك البطاقةبمجرد التلويح  تدعم هذه التقنية إلتمام عملية الدفع

 كيف يمكنني معرفة إذا كان جهاز نقاط البيع يدعم تقنية التواصل قريب المدى؟ .3

 او على اجهزة نقاط البيع. عند منفذ الشراء contactlessوشعار ات بحث عن عالما

 

 KNETالخاصة لبطاقات السحب اآللي على شبكة  Ktap  أو عالمة

 



 

 

   (.) رمز الدفع بدون لمسعالمة مميّزة شعار تحتوى على ،  (NFC)دعم تقنية التي تنقاط البيع  ةجهزمالحظة: ا

 ؟ مشترياتيللدفع ل Tap ‘n’ Goكيف استخدم خدمة  .4

لمصادقة  ليس هناك حاجة الستخدام الرقم السري أو التوقيع، و(NFC)جهاز نقاط البيع يدعم تقنية أمام  أو تحريك البطاقةلويح بكل بساطة عليك فقط بت

 العملية*.

 

 ؟(NFCدعم تقنية )تال على االجهزة التي   Tap ‘n Goهل يمكننني استخدام خدمة  .5

حيث ال يمكنك  نعم يمكنك ذلك، علماً أنه يتوجب عليك استخدام بطاقتك بالطريقة التقليدية من خالل تمريرها أو إدخالها في الجهاز إلتمام عملية الدفع

 .Tap ‘n Goخدمة واستخدام  الدفع بدون لمس الجهاز

 ؟ Tap ‘n Goكيف احصل على بطاقة مع خدمة  .6

و ماستركارد متعددة  بطاقة فيزا الذهبية للسفر مسبقة الدفع، طيران اإلمارات االئتمانية - Visa Signatureو  Visa Infiniteعمالء بطاقة األهلي 

ومن غير ستفادة من مزاياها المتقدمة من أي من فروع البنك، الحالية بهذه البطاقة الجديدة لإلستبدال بطاقاتهم إليمكنهم تقديم طلب   العمالت مسبقة الدفع

' من خالل تحديد احتياجهم للخدمة عند التقدم بطلب Go-n-Tap. وللعمالء الجدد يمكنهم الحصول على البطاقات التي تعمل بخدمة  'رسوم اضافية

 البطاقة.

 لحسابات برستيج والرائد.جميع حاملي بطاقات السحب اآللي 

 ؟ل استخدامهاقب،  Tap ‘n Go االهليبطاقة تفعيل ماهي خطوات  .7

  payWave يزاف بحث عن عالمةاالخطوة االولى: 

 .جهاز نقطة البيععند  contactless وشعار

 

عند ظهور المبلغ المراد دفعه على شاشة الخطوة الثانية: 
ضع بطاقتك في مكان قريب من الجهاز أو قارئ البطاقات الجهاز،

 (.contactlessسنتيمترات من مكان ظهور شعار  4)أقل من 
 . أو تحريك البطاقة أمام جهاز نقطة البيعقم بتلويح و

عند تأكيد قبول عملية الدفع من قبل الجهاز أو قارئ الخطوة الثالثة: 
البطاقات، يمكنك االنطالق فوراً! وال حاجة إلدخال توقيعك أو رقم 

 . *السري 



 

 .في جهاز نقاط البيع( EMV عليك أوالً أن تقوم بعملية دفع تقليدية )إدخال البطاقة بشريحة

   .(NFC)دعم تقنية التي تنقاط البيع  ةجهزاستخدام البطاقة على وتستطيع إ 'Tap-n-Go'فعل خدمة بعد اتمام العملية بنجاح ست  

 ما هي المسافة القصوى المطلوبة بين البطاقة وجهاز نقاط البيع إلتمام عملية الدفع؟ .8

 .. وقم بتلويح أو تحريك البطاقة أمام جهاز نقطة البيعcontactlessسنتيمترات من مكان ظهور شعار  4أقل من 

  ؟خارج الكويت لسداد قيمة المشترياتTap ‘n Go  هلياألبطاقة ستخدام إ يمكننيهل  .9

 contactlessعن عالمة وشعار لذا ابحث ، (NFC)تقنية خارج الكويت إذا كان جهاز نقاط البيع يدعم  Tap ‘n Goهلي  بطاقة األستخدام نعم، تستطيع إ

 جهزة نقاط البيع.او على أ عند منفذ الشراء

 ؟  Tap ‘n Goببطاقة معي ن لمبلغ العملية التي تتم هل هناك حد   .10

 ليس هناك حاجة الستخدام الرقم السري أو التوقيع. د.ك 10للمشتريات التي تبلغ اقل من نعم، 

 عليك المصادقة على العملية باستخدام الرقم السري أو التوقيع. أو أكثر د.ك 10للمشتريات التي تبلغ 

 .وعليك التأكد من الحدّ المسوح به، حاء العالمالمواقع في جميع أن عضاستثناءات في ب وتوجدقابلة للتغيير  حدود المشتريات مالحظة:

 ؟مرتين على جهاز نقاط البيع  Tap ‘n Go  االهليبطاقة في حال مررت  هل سيتم خصم المبلغ مرتين .11

 في وقت واحد.  عملية واحدة لقبول  (NFC)تقنية دعم التي تنقاط البيع اجهزة تم تصميم  .كال، ستدفع ثمن مشترياتك مرة واحدة فقط

 آمنة؟ Visa payWave/Mastercard PayPassتعتبر تقنية هل  .12

، التي توفّر حماية للبيانات وللعمليات على حد سواء، من EMV على تقنية الشرائح اآلمنة Visa payWave/Mastercard PayPass يرتكز نظام

عبر نفس شبكة الدفع الموثوقة وعمليات  Visa payWave/Mastercard PayPass تقنيات ومفاتيح التشفير. يتم إنجاز عملياتخالل استعمال أحدث 

 .والشريط المغناطيسي EMV شريحة


