
What is SAMSUNG Pay?
Samsung Pay is a fast, secure mobile payment application you can 
use to pay directly with your Samsung smartphone. Simply walk 
around light and tap with your virtual ABK card! 

Which Samsung Mobile supports SAMSUNG pay?
All Galaxy S series beyond S6 edge plus, all Note series models beyond 
Note 5, Galaxy Watches, Gear S3 and the latest A Series models such 
as A30s, A71, A80, A90. For full list of eligible devices, please visit 
https://www.samsung.com/ae/samsung-pay/

How can I install SAMSUNG Pay on my device?
Click on Samsung Pay icon to install it or go to Galaxy store or Google 
play store to download Samsung Pay application, or visit http://
apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=com.samsung.
android.spay&cId=000002992300 

Sign in with your Samsung account on Samsung Pay application, or 
Register if you haven’t’ already!

How does it work?
You simply need to activate the service by signing into your 
Samsung account, scan your fingerprints and create a PIN for future 
authorization. 

How can I add my card into SAMSUNG Pay?
Enroll in Samsung Pay following the below Simple steps!
1. Open Samsung Pay and sign in.
2. Select your preferred method of verification by fingerprint, iris 
scan or Pin.
3. Select Wallet, and select “Add” on the top right. 
4. Now you are ready to add your card in any of the three ways: 
Scan the front side of your card.
Tap your card on your mobile. NFC Contactless cards only.
Manually enter the details of your card.
5. Verify your card details and enter your security code. The 3 digit 
code on the back of your card. 
6. After card validation, agree on ABK terms and conditions.
7. Select sms option to receive the (OTP) for card verification. 
8. Enter the verification code (OTP). The (OTP) validity is for1 hour. 
9. Provide your signature.
10. A digital card number will be created and is used for all Samsung 
Pay Mobile payments. 
11. Similarly for your Samsung watch, download the Galaxy Wearables 
application and follow the instructions after you tap on Samsung Pay. 

Your card has been successfully added, now you can start using your 
Samsung Pay!

How long will it take for my card to activate after registering it to 
Samsung Pay?
Once you successfully add your ABK card, you can immediately use 
Samsung Pay.

How can I use my card on SAMSUNG Pay?
1. Ensure you installed Samsung Pay application.
2. Ensure your card is added on Samsung Pay.
3. Simply swipe up to activate Samsung Pay.
4. Authenticate the payment with your selected method of verification 
– either by fingerprint, PIN or iris scan, depending on your mobile.
5. Place your phone on top of the POS and (TAP) for an NFC 
transaction.
Watch the payment go through!
***ABK NFC terms and conditions apply. 

What are the types of Cards I can register on SAMSUNG Pay?
You can register all types of Visa/MasterCard cards (Credit, prepaid, 
and Debit) issued by AL Ahli Bank of Kuwait.

How many cards can I add into SAMSUNG Pay?
You can add up to 10 payment cards into Samsung Pay.

دليل استخدام الدفع عن طريق تطبيق   
”SAMSUNG PAY“

SAMSUNG PAY GUIDELINE 
ما هو تطبيق Samsung Pay؟

للدفع  ا�ستخدامه  وميكنك  املحمول,  الهاتف  عرب  واآمنه  �سريعه  دفع  خدمة  يوفر  تطبيق   
مبا�سرة با�ستخدام هاتف �سام�سوجن الذكي اخلا�ص بك. 

هل تطبيق Samsung Pay متاح على جميع �أجهزة �سام�سوجن؟

التوا�سل  تقنية  على  حتتوي  التي  �سام�سوجن  اأجهزة  على  متاح   Samsung Pay تطبيق 
قريب املدى )NFC( فقط. لالطالع على قائمة االجهزة املوؤهلة يرجى زيارة

https://www.samsung.com/ae/samsung-pay

كيف يتم حتميل تطبيق Samsung Pay ؟

متجر خالل  من  التطبيق   بتحميل   قم  اأو   Samsung Pay ايقونة  على   ا�سغط 
ح�سابك  بيانات  ادخال  خالل  من  الدخول  بت�سجيل  قم   .Galaxy او   Google play
اخلا�ص يف اأنظمة �سام�سوجن  اأو تطبيق Samsung Pay. ان مل يكن لديك ح�ساب, قم 
http://apps.samsung. بالت�سجيل للح�سول على ح�ساب جديد اأو قم بزيارة موقع
com/appquery/appDetail.as?appId=com.samsung.android.

spay&cId=000002992300

كيف يعمل تطبيق Samsung Pay ؟

اخلا�ص  �سام�سوجن  ح�ساب  على  الدخول  ت�سجيل  طريق  عن  اخلدمة  فعل  ب�ساطه,  بكل 
بخدمة اخلا�ص  ال�سخ�سي  التعريف  رقم  وان�سئ  بك  اخلا�سة  الب�سمة  بتعريف  قم   ,  بك 

.Samsung Pay

 كيف ميكنني �إ�سافة بطاقتي �مل�سرفية يف تطبيق Samsung Pay ؟

اأ�سف بطاقتك امل�سرفية من خالل اخلطوات التالية:
1 - اإ�سغط على تطبيق Samsung Pay وقم بت�سجيل الدخول

2 - اخرت طريقتك املف�سلة للتحقق من هويتك من خالل ب�سمة اليد, اأو ب�سمة الوجه اأو 
الرمز ال�سري.

3 - ا�سغط على املحفظه و قم باختيار »ا�سافة« يف اجلانب العلوي االأمين
4 - االآن ميكنك اإ�سافة بطاقتك بالطرق التالية:

)Scanning( .امل�سح ال�سوئي للبطاقة -
)Tap( .مترير بطاقتك على هاتفك املحمول -

- اإدخال تفا�سيل بطاقتك الكاملة يدويا.
5 -  حتقق من معلومات بطاقتك واأدخل  رمز االأمان اخلا�ص ببطاقتك املكون من 3 اأرقام 

 . )CVV( يف خلف البطاقة
6 - قم باملوافقة على ال�سروط واالأحكام بعد االإطالع عليها.

7 - قم باختيار خيار الر�ساله الن�سية للح�سول على رمز الـ )OTP( للتحقق من بطاقتك.
8 -  اأدخل رمز الـ )OTP(. رمز ال)OTP(  �سالح ملدة �ساعة واحدة

9 - قم با�سافة التوقيع اخلا�ص بك.
التي  العمليات  جميع  على  ا�ستخدامه  ليتم  لبطاقتك  افرتا�سي  رقم  ان�ساء  �سيتم   -  10

Samsung Pay  جتريها من خالل تطبيق
 ,Galaxy Wearables  11 - ال�سافة بطاقتك الى �ساعة �سام�سوجن قم بتحميل تطبيق

واتبع التعليمات 

بعد اإ�ستكمال هذه اخلطوات �ستتم اإ�سافة بطاقتك بنجاح , واالآن ميكنك البدء يف ا�ستخدام 
!Samsung Pay

كم من �لوقت �ساأحتاج لتفعيل بطاقتي على تطبيق Samsung Pay بعد ت�سجيلها ؟

.Samsung Pay  مبجرد االنتهاء من االت�سجيل, ميكنك البدء با�ستخدام خدمة

كيف ميكنني ��ستخد�م بطاقتي من خالل تطبيق Samsung Pay ؟

  .Samsung Pay 1 - تاأكد باأنك قمت بتحميل تطبيق
2 - تاأكد باأنك قمت با�سافة بطاقتك يف  التطبيق

3 - بكل ب�ساطه, قم برفع ال�سا�سة الرئي�سية لالأعلى ا لفتح التطبيق . 
4 - قم بامل�سادقة على و�سيلة الدفع املختاره - اإما عن طريق ب�سمة اليد اأو رقم التعريف 

ال�سخ�سي اخلا�ص بخدمة » Samsung Pay » اأو ب�سمة الوجه.
5 - احمل هاتفك النقال فوق جهاز نقطة البيع للدفع من خالل تقنية التوا�سل قريب املدى 

.)NFC(
**تطبق ال�سروط واالأحكام اخلا�سة يف تقنية البنك االأهلي الكويتي للتوا�سل القريب املدى. 

ما هي �نو�ع �لبطاقات �لتي ميكنني �لقيام بت�سجيلها يف تطبيق Samsung Pay ؟

وم�سبقة  االئتمان  و  االيل  ال�سحب  فيزا/ما�سرتكارد  بطاقات  اأنواع  جميع  ت�سجيل  ميكنك 
الدفع امل�سدره من البنك االأهلي الكويتي.

كم بطاقه ميكنني �أن �أ�سيف يف Samsung Pay ؟

 .Samsung Pay ميكنك ا�سافة 10 بطاقات بحد اأق�سى على تطبيق


