
 الخصوصية إشعار –Samsung Pay خدمة 
باستخدام جهاز  والبطاقات المدينة طاقات االئتمانمستحقات ب لسدادوسيلة سهلة وآمنة  هي Samsung Pay خدمة

ألنه يصف كيف  مهمًا للغاية؛ نظراً  إشعار الخصوصية هذايعد "(. متحركهاتف )“سامسونج متوافق من نوع  هاتف متحرك
 ،"(البيانات الشخصية المحددة) " المحددةالشخصية بياناتك ومعلوماتك )بما في ذلك  بكالمتعلقة  سيتم جمع المعلومات

خدمة في سياق استخدامك ل ومشاركتهااستخدامها (، وكذلك كيفية المجمعة عن أي صفقة غير محددةمعلومات الو 
Samsung Pay ،  ولتقديم خدمة Samsung Pay .ات ) "سامسونج"، "نحن"، ترونيلكسامسونج الخليج لإلتتحمل لك

خدمة  باستخدامك. الخصوصيةلهذه وفقًا  ومشاركتهاواستخدام  هامثل هذه المعلومات وجمعية مسؤول"( ملكنا"لنا"، "
Samsung Pay ، وافقت على قد  كما أنكإشعار الخصوصية هذا،  على أحكامدون قيد أو شرط  تقد وافق  فإنك تعد

 .إشعار الخصوصية هذافي  الواردةبالطريقة  تهاومشارك هاواستخدامالمعلومات  بجمعتعلق ت التيالممارسات 
 على موقع متاحةسياسة خصوصية سامسونج ) يكمل إشعار الخصوصية هذا

http://www.samsung.com/ae/info/privacy.htm .) 
فإن وسياسة خصوصية سامسونج،  هوأحكام إشعار الخصوصية هذا شروط ارب أو تعارض بينأي تض إذا كان هناك

 يعتد بها. هي التيإشعار الخصوصية شروط 
 هذا الخصوصية إشعارأي أسئلة حول  عنوكذلك اإلجابات  ،االتصال بنا كيفيةمزيد من المعلومات حول ال تجدون أدناه

 .ممارساتناأو 
 ؟ Samsung Payتاج إلى توفيرها للبدء في استخدام خدمة ما هي المعلومات التي تح

يجب أن توافق على شروط  ، كما، يجب عليك أواًل أن يكون لديك حساب سامسونج Samsung Payالستخدام خدمة 
 (.https://account.samsung.com/membership/terms )تجدونها علىSamsung Pay خدمة 

 .Samsung Payخدمة  نظام البطاقة المدينة أو بطاقة االئتمان على قيدوبمجرد االنتهاء من هذه الخطوات، ينبغي 
حساب عن طريق اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. البطاقة و بال الخاصةالتفاصيل  لبدء هذه العملية، يجب إدخال

دفع الالبنك وشبكة  /ويتم إرسالها إلى مصدر بطاقتك ،المتحركت البطاقة والفواتير المقدمة على الجهاز يتم تشفير معلوما
 ذات الصلة.

 التحديد والتحقق
بك  ةالدفع الخاصشبكة البنك و  /مصدر البطاقةلتحديد والتحقق من صحة المعلومات ال معلومات أيضاً  أن ترسل ينبغي
. وتشمل هذه عليها لكي توافقالتي تحتاجها  الصحيحة للخدمة شروطاللك  ترسلثم ، هويتك من التحقق يمكنحتى 

 المعلومات:

  اً ، وسواء كان الحساب مرتبطحساب سامسونجتاريخ إنشاء معلومات حساب سامسونج )على سبيل المثال؛ 
 )على Samsung Pay خدمة استخدامك لبوالمعلومات المتعلقة  ،الخاص بك( المتحركهاز الهاتف بج

من خالل جهاز الهاتف  ، Samsung Payخدمة  سبيل المثال عدد البطاقات التي قد تكون مسجلة على
 .(المتحرك

  األخرىجهاز ال اتوبعض معرف ،إصدار نظام التشغيل جهازك، طرازمعلومات الجهاز، مثل رقم. 

 الكشف عن  ل خاصيةتفعيإذا تم ذلك عندما كنت تسجل بطاقتك(، ولكن  كنتعن الموقع )أي، أين  معلومات

http://www.samsung.com/ae/info/privacy.htm
https://account.samsung.com/membership/terms


 بطاقتك. قمت فيه بتسجيلموقع على جهازك في الوقت الذي ال

يتم  نظرًا ألنه ؛ال يتم تخزين أي معلومات خاصة بالبطاقة المدينة أو بطاقة االئتمان أو معلومات الحساب على خوادمنا
البنك وشبكة  /إلى مصدر بطاقتك لمروراأثناء نا قراءتها أو الوصول إليها من قبل من ثم ال يمكن، تشفير هذه المعلومات

 الدفع.
 الخاص بك متحركالالتسجيل وتفعيل البطاقة على جهاز الهاتف 

مصدر يخصص ،  Samsung Payالبطاقة المدينة أو بطاقة االئتمان الخاصة بك على خدمة بمجرد أن يتم تسجيل 
توليد  من يمكنك اً مفتاح ينشئس ، كما خاص بكال متحركالهاتف الالبنك رقم جهاز فريد من نوعه إلى جهاز  /بطاقتك

الخاص بك باستخدام  متحركال الهاتف جهاز من خالل عمليات الدفع بإجراء، والذي يسمح لك للمعاملةالرموز األمنية 
، يتم تشفير هذه البيانات ومن ثم مفتاح الشبكةأو  /و من نوعه الفريدرقم جهازك  إرسال . قبلSamsung Payخدمة 
الخاص بك. يتم تخزين هذه البيانات في منطقة آمنة  متحركالإلى جهاز الهاتف البنك  /بطاقةمصدر الا عن طريق إرساله

 الخاص بك. متحركال الهاتف الخاص بك معزولة عن نظام تشغيل جهاز متحركالهاتف ال جهاز في
 
 

 بطاقات التمُيز والبرامج

 Samsung Payلة لطرف ثالث )"بطاقة تمُيز"(،  مع حساب أو بطاقة برامج مماث بإمكانك تسجيل عضوية، تمُيز
 ، بما في ذلك كوبونات ،تذاكر،عروض وخصومات وقسائم. والتسويقية الخاص بك للحصول على العروض الترويجية

 الخاصة بك )بما في ذلك المعلومات الشخصية الخاصة التمُيزإذا اخترت القيام بذلك، يجب أن يتم تخزين تفاصيل بطاقة  
بك، تصميم البطاقة ورقم البطاقة( على الجهاز المحمول الخاص بك، وسوف يتم إرسال بعض معلومات حساب سامسونج 

 والتسويقيةوالحصول على العروض الترويجية  من هويتكبك للتمكن من التحقق  ةالخاص التمُيزلمزود بطاقة  التمُيزوبطاقة 
                                                                                                          الخاصة بك.

                                                                                                                       
                                                                                                    

 ؟عمليات الدفعإلجراء Samsung Pay ماذا يحدث عند استخدام خدمة 
 

يرسل  ، Samsung Payالخاص بك باستخدام خدمة  متحركتشرع في إتمام أي عملية دفع على جهاز الهاتف ال ماعند
 مصدر مما يمكنمبيعات ال وجهةفريد من نوعه ورمز أمان الدفع إلى ال كجهاز  رقمالخاص بك  متحركال الهاتف جهاز

 متحركال الهاتف سجل المعامالت األخير على جهازمن ثم يظهر  ه،أو رفضالدفع  من الموافقة علىالبنك  /بطاقةال
 بطاقة/ البنك.مصدر الالصلة، و  ذيالتاجر  إال من خاللك،هذه المعلومات ال يمكن الوصول إلى الخاص بك. 

 ما نوع البيانات التي نجمعها ونستخدمها؟
ضح في سياسة خصوصية سامسونج، باإلضافة إلى معلومات حساب سامسونج الخاص بك وبياناتك هو مو  فهي كما

أطراف أخرى، مثل من أي أو  /و )منك أيضاً كما نجمع ، إشعار الخصوصية هذافي الواردة  المحددة األخرى ومعلوماتك
 :. وتتضمن هذه المعلوماتSamsung Payتطبيق  كستخدامباالبنك وشبكة الدفع( المعلومات المتعلقة  /مصدر البطاقة



كجزء من حساب سامسونج، إنشاؤه تم  والمعرف الدولي الفريد الذي، من نوعه المعلومات التقنية مثل معرف الجهاز الفريد
تقنية  باستخدام تمت المعاملةسواء و ، ووقتهاطراز الجهاز، وتاريخ المعاملة و بطاقة، للمصدر البطاقة، والعالمة التجارية و 
وما إذا كانت الصفقة قد تمت بنجاح. يرجى  ووضع تسجيل البطاقة، تقنية البرمجيات الحديثة،أو  قريبة المدىالتصاالت اال

والمبلغ الذي ، هاشتريتالشيء الذي مثل  بك، أن تكون ذات صلةيمكن  عن المعاملةمالحظة أننا ال نجمع أي معلومات 
مجهولة ال المعلومات المجمعةجمع وبشكل صارم على أساس أن نيجوز لنا . ومع ذلك اشتريت منه المكان الذيأو  أنفقته

مثل المبلغ، اسم التاجر والمكان. ال يمكن ربط أي من هذه المعلومات المجمعة  المعاملة بيانات وتفاصيلالفقط،  المصدر
 أي شكل من األشكال.بك الخاص ب متحركالالهاتف  جهازبأو  بكالتي تم جمعها  والخاصة بالمعاملة مجهولة المصدرال

حتى نتمكن من  Samsung Pay خدمةالناس التي يستخدم بها طريقة النحن نستخدم المعلومات التي نجمعها لكي نفهم 
 تحسينها من خالل جعلها أكثر مالءمة ومفيدة، بما في ذلك على وجه الخصوص:

  قة بخدمة والقضايا المتعل ،واإلخفاقات ،مشكالتوال ،اتجاهات االستخدامتحديد Samsung Pay لتقديم دعم
بطاقة/ البنوك وشبكات مصدري ال)مثل  Samsung Pay خدمةأفضل لعمالئنا وغيرهم من مستخدمي 

 (؛الدفع

 خدمة إلى الناس  تقييم الكيفية التي ينظر Samsung Pay تحسين عروضنا بللسماح لنا  كيف يستخدمونهاو
 . هاوتطوير  أفضل تنا بشكلوخدم

 والمزايا لعمالئنا. ز الترويجيةتقديم الحواف 

 ؟المحددة بياناتك ومعلوماتك أن نكشفإلى من يمكننا 
ألطراف ثالثة  بياناتك ومعلوماتك المحددةقد نكشف فالبنك وشبكة الدفع،  /اإلضافة إلى اإلفصاح إلى مصدر البطاقةب

لى Samsung Payما يتعلق بخدمة في التي تطلبهاالخدمة  لتقديم تشارك في عملية تقديم  قد ثالثة أطراف أي ، وا 
مثل هذه الخدمات  بتوفيرهذه األطراف الثالثة لللسماح Samsung Pay ما يتعلق بخدمة الخدمات نيابة عن سامسونج في

 نيابة عن شركة سامسونج.
 كيف نحافظ على بياناتك ومعلوماتك المحددة آمنة؟

خدمة  بخصوصنجمعها  اناتك ومعلوماتك المحددة التيبيمعقولة للحفاظ على  وتقنية إجراءات ماديةلقد وضعنا 
Samsung Payبياناتك ومعلوماتك نتخذ خطوات معقولة لحماية  نا. ومع ذلك، يرجى مالحظة أنه على الرغم من أن

 تمامًا.نظام كمبيوتر أو اتصال السلكي آمن أو ، نترنتاإل أو تعامل علىأي موقع،  يوجد إال أنه ،المحددة
لتأمين جهاز الهاتف  متحركمن سمات األمان المتوفرة من خالل خدمة ابحث عن هاتفي ال اً أن تستخدم عدد أيضاً يمكنك 

المفقودة، وحذف البطاقات المسجلة من جهاز  متحركالخاص بك، بما في ذلك تحديد أماكن أجهزة الهاتف ال متحركال
 .متحركالوحذف جميع البيانات من جهاز الهاتف  ،متحركالهاتف ال

نقلها إلى وتخزينها  أو إليها في إشعار الخصوصية هذا، يمكن أن يتم جمع بياناتك ومعلوماتك المحددة ألغراض المشارل
 ،على وجه الخصوص كوريا الجنوبية بما في ذلك" .ع.مإالعربية المتحدة " اإلمارات معالجتها في وجهة خارجحتى في، أو 

أو بياناتك ومعلوماتك المحددة ، فإنك توافق على نقل  Samsung Payمة خد كباستخداموالواليات المتحدة األمريكية. 
لكي نضمن أن نتخذ جميع الخطوات الالزمة بشكل معقول س خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. تهامعالجأو  هاتخزين

شريطة ة سامسونج )سياسة خصوصيكذلك و  ،هذا الخصوصية إلشعاروفقًا بشكل آمن  تعامل بياناتك ومعلوماتك المحددة



فإن الغلبة وسياسة خصوصية سامسونج،  الخصوصية هذا إشعارفي حال وجود أي تضارب أو تعارض بين أحكام  أنه
 (.هوأحكام هذا الخصوصية تكون لشروط إشعار

 بمن يمكنك االتصال إذا كان لديك أي أسئلة؟
قنوات دعم العمالء عن طريق اتباع  بنا من خالل فاتصل، Samsung Payإذا كان لديك أي أسئلة حول خدمة 

أو  /و مجموعتنا، واستخدامبخصوص . إذا كان لديك أي أسئلة محددة Samsung Payالتعليمات في إطار تطبيق 
 :بنا على العنوان التالي فاتصل، بياناتك ومعلوماتك المحددةتبادل 

 

 مسؤول حماية البيانات
 اتلكترونيسامسونج الخليج لإل

 برج مبنى الفراشة أ الطابق الرابع،
 دبي لإلعالم، مدينة -البروج شارع 
 .العربية المتحدة اإلمارات، دبي
 
 


