
 

 

 
  

 ة الدفع اإللكتروني من خالل نظامبنك الجزيرة يطلق خدم
Apple Pay 

 

أعلن بنك الجزيرة وهو مؤسسة مالية رائدة وسريعة النمو تركز على خدمة العميل، عن طرحه لعمالئه 
وهي تقنية سريعة وخاصة وآمنة تتيح عمليات الدفع  Apple Payفي المملكة العربية السعودية خدمة 

 .Macو iPadو  Apple Watchو  iPhoneعبر الهاتف الجوال 

ويواصل بنك الجزيرة إعادة تعريف الخدمات المصرفية وتعزيز مركزه في السوق المصرفية السعودية 
مية. وضمن جهوده وذلك من خالل طرح منتجات مبتكرة وحلول مصرفية ذكية في حقل المصرفية الرق

لتقديم أفضل الخدمات لعمالئه باستخدام آخر ما توصلت له التقنيات المصرفية، فقد طرح بنك الجزيرة 
للمستخدمين في كافة مناطق المملكة. ويمكن لعمالء بنك  Apple Payخدمة الدفع اإللكتروني عبر نظام 

الصادرة من بنك الجزيرة إلى خدمة  الجزيرة إضافة أي من بطاقات فيزا االئتمانية أو بطاقات مدى
Apple Pay .اعتباراً من تاريخه 

وتزامناً مع طرح بنك الجزيرة لهذه الخدمة، قال األستاذ خالد بن عثمان العثمان، نائب أول للرئيس ورئيس 
إننا فخورون وسعداء لتمكننا من توفير خاصية »مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد في بنك الجزيرة: 

لعمالئنا الكرام، حيث يرغب البنك في مواكبة كل جديد وإتاحة طريقة سهلة  Apple Payدام نظام استخ
وآمنة للدفع بما يمكن من توفير أفضل تجربة تسوق ممكنة لعمالئنا الكرام وتبسيط احتياجاتهم اليومية 

يعني  Apple Watchأو  iPhoneضمن هذا اإلطار. وأضاف أن أداء المعامالت من خالل أجهزة الـ 
 «.أن استخدام محفظتك أو رقمك الشخصي السري قد أصبح جزءاً من الماضي

للدفع باألمان والخصوصية والسهولة من كونه ال يحفظ الرقم الفعلي  Apple Payويأتي تميز نظام 
، بل يتم بدالً من ذلك Appleللبطاقة المستخدمة للشراء في جهاز الهاتف الجوال وال في سيرفرات 

ص وترميز رقم حساب خاص للجهاز يحفظ في العنصر اآلمن لجهاز المستخدم، ويتم تخصيص تخصي
 المعامالت من خالل رمز أمان ديناميكي فردي ولمرة واحدة لكل معاملة.

سهل االستخدام، وسوف يواصل مستخدميه االستفادة من كافة المزايا والمنافع التي  Apple Payنظام 
 Appleبطاقات مدى من بنك الجزيرة لدى المتاجر المعتمدة هذا، ويعمل نظام توفرها بطاقات االئتمان و

Pay  على أجهزةiPhone 6  واإلصدارات الالحقة وiPhone SE وApple Watch. 

 

 

 


