محفظة اإلمارات الرقمية  -األسئلة الشائعة

EMIRATES DIGITAL WALLET - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
?What is Emirates Digital Wallet

ما هي محفظة اإلمارات الرقمية؟

تمتلــك وتديــر شــركة «محفظــة اإلمــارات الرقميــة ذ.م.م» محفظــة  ،klipالنقــد الرقمــي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتتصــدر الشــركة مبــادرة وطنيــة تهــدف إلــى تقليــص
اســتخدام النقــود الورقيــة فــي دولــة اإلمــارات .وفــي هــذا المجــال ،فــإن الشــركة تدعــم
الجهــود الحكوميــة لدولــة اإلمــارات ،الراميــة إلــى انجــاز التحــول الرقمــي ،حيــث أن  klipهــو
عبــارة عــن تطبيــق يســمح بإنفــاق األمــوال أو تحويلهــا أو ادخارهــا رقميــً.

mirates Digital Wallet LLC owns and operates klip, which is the
UAE’s Digital Cash. This is a nation-wide initiative to make UAE
cashless and supports the UAE government’s initiatives to drive
digital transformation. klip is an app which allows money to be spent,
remitted or stored digitally.

يعــد البنــك العربــي المتحــد أحــد البنــوك الشــريكة فــي هــذه المبــادرة لالنخــراط فــي
ّ
محفظــة اإلمــارات الرقميــة .وســتراعي المحفظــة الرقميــة القوانيــن واللوائــح التــي تصــدر
عــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي .وســعيًا لتحقيــق هــذا التكامــل ،ســيقوم
البنــك العربــي المتحــد بالترويــج الســتخدام الدفعــات دون اســتخدام النقــود الورقيــة فــي
الســوق اإلماراتــي حيــث يمكــن للعمــاء تحويــل أموالهــم وســداد قيمــة مشــترياتهم
دون الحاجــة الســتخدام النقــود.

United Arab Bank is a one of the partner bank in this initiative to
integrate with Emirates Digital Wallet. Digital Wallet to abide with
the regulations as directed by Central Bank of the UAE. As part
of this integration, UAB will promote cashless payments for the
UAE market whereby customers can move their money and make
purchases without the need to use cash.

ما الذي يجعل محفظة  klipفريدة من نوعها؟

يعتبــر  klipنظــام الدفــع الوحيــد الــذي جــاء نتيجــة التعــاون بيــن العديــد مــن المصــارف
الوطنيــة التــي تشــترك فــي ملكيتــه .هــو متوفــر حتــى لــو ال تملــك حســاب مصرفــي
وليــس هنــاك حــد أدنــى للمتطلبــات ،غيــر أن يكــون المســتخدم مقيمــً فــي دولــة
اإلمــارات ولديــه شــريحة هاتــف إماراتيــة (بطاقــة  .)SIMويتميــز  klipبمعالجــة المدفوعــات
علــى الفــور ،إلــى جانــب عــدم إرســال أي بيانــات ماليــة شــخصية عنــد إتمــام أي معاملــة
عبــره .وال يوجــد أي نظــام دفــع آخــر يتميــز بجميــع هــذه المزايــا.

?What makes klip unique

It is the only payments system in which so many national banks have
collaborated and have ownership. There is no minimum requirement,
other than being a resident of the UAE and having a SIM card. klip
is instant, and when a klip transaction is made no personal financial
data is transferred. klip operates in compliance with UAE Central
Bank rules. No other payments system has all of these features.

?How does klip work

كيف تعمل محفظة klip؟

يمكــن للعميــل تســجيل الدخــول إلــى تطبيــق الهاتــف المحمــول الخــاص بالبنــك العربــي
المتحــد والتســجيل فــي نظــام  klipباســتخدام خيــار «محفظــة البنــك العربــي المتحــد»
مــن قائمــة تطبيــق الهاتــف .وبمجــرد اكتمــال عمليــة التســجيل ،يمكــن للعميــل إضافــة
األمــوال إلــى المحفظــة عبــر حســابه البنكــي.
يمكــن للعميــل اســتخدام نظــام  klipلســداد قيمــة المشــتريات والخدمــات ،وإلرســال
واســتالم األمــوال وادخــار األمــوال رقميــً مــن أجــل احتياجاتهــم المســتقبلية.

Customer can login to UAB mobile App and Register with Klip using
“UAB Wallet” option from Mobile App Dashboard. Once Registration
is completed, customer can add money from UAB account to Wallet.
Customers can use klip for goods or services, to send and receive
money, and to store money for when they need it from their klip
wallet to their account.

?What is klip

ما هي محفظة klip؟

هــي االســم التجــاري لبرنامــج النقــد الرقمــي المحلــي الــذي تملكــه شــركة محفظــة اإلمارات
الرقميــة ذ.م.م ،وهــو اندمــاج لتطبيــق الهاتــف للبنــك العربــي المتحــد مــع محفظــة
اإلمــارات الرقميــة.

The brand name of the domestic digital cash scheme owned by
Emirates Digital Wallet LLC and which is an integration of UAB Mobile
App with Emirates Digital Wallet.

?Do I have to pay to use klip

هل هناك رسوم الستخدام محفظة klip؟

No, it is absolutely free to use.

ال بالطبع ،يمكن استخدامها مجانًا.

من الذي يمكنه استخدام محفظة klip؟

?Who can use UAB Klip Wallet

يمكــن لجميــع عمــاء البنــك العربــي المتحــد الذيــن يملكــون حســابًا وأجــروا التســجيل
فــي تطبيــق الهاتــف المحمــول للبنــك العربــي المتحــد اســتخدام محفظــة  .klipيرجــى
التأكــد مــن تحديــث اســتمارة معرفــة العمــاء ( )KYCلــدى البنــك العربــي المتحــد.

All UAB customers holding an account and registered for UAB mobile
banking app. Please make sure KYC is updated with UAB.

?How do I register for UAB klip

كيف يمكنني التسجيل في محفظة klip؟

You can register for klip in few simple steps:

يمكنك التسجيل في محفظة  klipبخطوات سهلة وبسيطة:
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•
•
•
•
•
•

Login to UAB Mobile app
Select the option “Register UAB Wallet” from Dashboard
Click on Sign up Button
Enter the OTP
Get a successful SMS confirmation for wallet registration
Your wallet is now activated and ready to use

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
قم باختيار «التسجيل في محفظة البنك العربي المتحد» من قائمة التطبيق.
أنقر زر «تسجيل مستخدم جديد».
أدخل رمز التعريف لمرة واحدة (.)OTP
انتظر وصول رسالة قصيرة عبر الهاتف للتأكيد على اكتمال التسجيل.
محفظتك مفعلة اآلن وجاهزة لالستخدام.
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Frequently Asked Questions

األسئلة األكثر شيوعًا

?How do I use UAB klip Wallet

كيف يمكنني استخدام محفظة  klipلدى البنك العربي المتحد؟

قــم باتبــاع التعليمــات البســيطة الالزمــة لتحويــل األمــوال إلــى المحفظــة ،ثــم قــم بالبحــث
عــن منافــذ البيــع المشــاركة فــي نظــام  klipوالتــي يمكنــك دفــع قيمــة مشــترياتك
لديهــا مــن خــال المحفظــة.

Follow the simple instructions to transfer funds, and look for klip
participating outlets where you can pay for purchases.

إذا كنــت ترغــب بإرســال األمــوال ،يجــب عليــك التأكــد مــن أن المســتلم لديــه أيضــً
محفظــة  ،klipعندهــا يمكنــك إرســال األمــوال بــكل ســهولة .كمــا يمكنــك ادخــار األمــوال
فــي حســابك كمــا لــو أنهــا كانــت فــي محفظتــك ،واســتخدامها عنــد حاجتــك لهــا.
ويمكنــك أيضــً اســتعادة رصيــدك بــكل ســهولة مــن خــال إجــراء تحويــل ســريع للرصيــد
إلــى حســابك البنكــي.

If you want to send money, you simply make sure they also have
klip, and the transfer is made very easy. You can leave cash in your
account, as you would in your wallet, and have it available when you
need it. You can redeem your balance instantly via instant transfer to
your bank account.

كيف يمكنني إضافة رصيد إلى حسابي في محفظة klip؟

يمكنــك تحويــل األمــوال إمــا بشــكل مباشــر إلــى محفظــة  klipمــن حســابك البنكــي لــدى
البنــك العربــي المتحــد مــن خــال تطبيــق الهاتــف المحمــول لــدى البنــك العربــي المتحــد،
أو اســتالم األمــوال مــن مشــتركين آخريــن فــي محفظــة .klip

أين يمكنني استخدام محفظة klip؟

يمكنــك اســتخدام محفظــة  klipأينمــا وجــدت شــعار  klipداخــل المحــات والمطاعــم
ومحطــات الوقــود والمتاجــر اإللكترونيــة وحتــى المقاهــي المتواجــدة فــي منطقتــك .كل
مــا عليــك هــو البحــث عــن المحــات والمتاجــر المســجلين فــي محفظــة .klip

?How do I keep my UAB klip account topped-up

You can either transfer funds directly to klip Wallet from your UAB
account through UAB mobile banking app or receive money from
other klip wallet holders.

?Where can I use klip

Wherever you can see the klip logo from shops, restaurants, petrol
stations, online stores and even your local coffee shop - just look for
!klip registered merchants

Payment to merchants can be done through the
following options:

يمكن سداد الدفعات إلى المتاجر والمحالت من خالل الخيارات التالية:

• من خالل أجهزة نقاط البيع.
• مــن خــال مســح رمــز االســتجابة الســريعة ( )QR Codeلــدى المحــات أو المتاجــر
اإللكترونيــة.
• مــن خــال مســح رمــز االســتجابة الســريعة ( )QR Codeمــن تطبيــق الهاتــف الخــاص
بالمحــات أو البائعيــن.

هل يمكنني تحويل األموال من محفظة  klipالخاصة بي إلى
حسابي لدى البنك العربي المتحد؟

نعــم بالطبــع ،يمكنــك تحويــل األمــوال مــن محفظــة  klipالخاصــة بــك إلــى حســابك
الجــاري أو حســاب االدخــار لــدى البنــك العربــي المتحــد.

• Via POS machine
• By scanning the QR code at merchant shops or online stores
• By scanning the QR code from the merchant’s mobile app

Can I transfer money from my UAB klip wallet to my
?UAB account

Yes, you can transfer money from your UAB klip wallet to your UAB
current or savings account.

Can I transfer money to my friend through UAB klip
?wallet

هل يمكنني تحويل األموال ألصدقائي من خالل محفظة klip؟

بالطبــع .يمكنــك إجــراء تحويــل ســريع لألمــوال مــن محفظــة  klipإلــى أيمــن أصدقائــك أو
أقاربــك الذيــن يســتخدمون محفظــة  klipأيضــً.

وأيضــً يمكنــك اســتالم األمــوال مــن أصدقائــك أو أقاربــك الذيــن يســتخدمون محفظــة
 klipلــدى البنــك العربــي المتحــد وغيــره مــن البنــوك األخــرى التــي تقــدم خدمــة محفظــة
.klip

Yes, you can do an instant transfer of funds from your UAB klip wallet
to any of your friend or relative who are also using klip wallet.
Similarly, you can also receive funds from your friends and relatives
who are using klip wallets of UAB and other member banks who offer
klip wallet.

Are there any limits for transfers and payments at
?merchants

هل هناك حدود للتحويالت والدفعات لدى المحالت والباعة؟

نعم ،فيما يلي حدود االستخدام:

Yes, following are the limits:
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• التحويــل مــن حســابك إلــى محفظــة  :klipالحــد األعلــى  25ألــف درهــم إماراتــي لــكل
يــوم ولــكل شــهر .فــي حــال اســتخدام العميــل لمبلــغ  25ألــف درهــم إماراتــي فــي يــوم
واحــد ،لــن يتمكــن مــن إجــراء أي معاملــة فــي ذلــك الشــهر.
• تحويــل األمــوال إلــى محفظــة  klipأخــرى :الحــد األدنــى  5أالف درهــم إماراتــي والحــد
األعلــى  10آالف درهــم إماراتــي لــكل معاملــة.
• اســتالم األمــوال مــن محفظــة  klipأخــرى 10 :آالف درهــم إماراتــي وبحــد أعلــى  30معاملــة
فــي اليــوم الواحــد بمــا ال يتجــاوز  25ألــف درهــم إماراتــي لكافــة المعامــات فــي ذلــك اليــوم.
• للمشــتريات فــي المحــات والمتاجــر 5 :آالف درهــم إماراتــي لــكل معاملــة وبحــد أعلــى
 1,000عمليــة شــراء فــي اليــوم الواحــد بمــا ال يتجــاوز  10آالف درهــم إماراتــي.

• Transfer from your account to klip wallet: Maximum of AED 25K per
Day and Per Month. If customer used AED 25K in a day, he/she will
not able to do any transaction in the same month.
• Transfer money to other klip wallets: Minimum AED 5 and Maximum
AED 10K per transaction.
• Receive money from other klip wallets: AED 10K and maximum of
30 transactions per day not exceeding AED 25K for all transactions
per day.
• Purchases at merchants: AED 5K per transaction and maximum of
1,000 purchases per day not exceeding AED 10K
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هل يمكنني استخدام محفظة  klipباللغة العربية؟

نعــم ،يمكنــك اســتخدام محفظــة  klipباللغــة العربيــة مــن خــال وضــع إعــدادات تطبيــق
الهاتــف للغــة العربيــة.

?Can I use UAB klip wallet in Arabic

Yes, you can use the klip wallet in Arabic by configuring your Mobile
App setup language to Arabic.

?What to do you if your phone is lost or stolen

ما الذي يمكنك فعله في حال فقدان أو ضياع هاتفك؟

يرجــى االتصــال علــى مركــز االتصــال فــي البنــك العربــي المتحــد عبــر الرقــم  800474فــورًا.
قــم بإجابــة أســئلة التحقــق مــن هويتــك وقــم بحظــر أي أنشــطة مــن خــال المحفظــة
الخاصــة بــك.

Please call UAB Call Centre at 800474 immediately. Verify your
identity and block any wallet activities.

?What to do when you find your mobile device

ماذا تفعل في حال عثرت على هاتفك؟

فقــط اتصــال علــى مركــز االتصــال فــي البنــك العربــي المتحــد عبــر الرقــم  800474لفــك
الحظــر عــن محفظــة  klipالخاصــة بــك.

Simply call UAB Call Centre at 800474 to unblock your UAB klip
wallet.

?How do I temporary suspend my wallet activity

كيف يمكنني تعليق أنشطة محفظتي بشكل مؤقت؟
.1
.2
.3
.4
.5

Open UAB Mobile App
Select UAB Wallet from Dashboard
Select Menu “Top right” of the screen
Go to Settings
Suspend your Wallet

افتح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
قم باختيار محفظة البنك العربي المتحد من قائمة التطبيق.
قم باختيار القائمة من «أعلى يمين» الشاشة.
إذهب إلى اإلعدادات.
قم بتعليق محفظتك.

?How do I top-up money to my Wallet

كيف يمكنني إضافة األموال إلى محفظتي؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Open UAB Mobile app on your mobile device
Select UAB Wallet from Dashboard
”Click on “Add Money
Select or Enter the Amount
Select the account number
”Click on “Confirm

افتح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
قم باختيار محفظة البنك العربي المتحد من قائمة التطبيق.
انقر على خيار «إضافة األموال».
قم باختيار أو إدخال المبلغ.
قم باختيار رقم الحساب.
انقر على خيار «التأكيد».

كيف يمكنني تحويل األموال إلى محفظة  klipأخرى باستخدام
رقم الهاتف المحمول؟

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

How do I transfer money to other bank klip wallet by
?using Mobile number

 .1افتح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
 .2قم باختيار محفظة البنك العربي المتحد من قائمة التطبيق.
 .3انقر على خيار «إرسال األموال».
 .4قم باختيار خيار «أدخل رقم الهاتف».
 .5أدخل المبلغ.
 .6أدخــل رقــم الهاتــف أو قــم باختيــار رقــم الهاتــف مــن قائمــة جهــات االتصــال المســجلة
فــي محفظــة .klip
 .7انقر على خيار «أرسل».

1. Open UAB Mobile app on your mobile device
2. Select UAB Wallet from Dashboard
”3. Click on “Send Money
4. Select “Enter Mobile Number” option
5. Enter the Amount
6. Enter Mobile number or select the mobile number from Contact
list which are registered with Klip
”7. Click on “Send

كيف يمكنني تحويل األموال إلى محفظة  klipأخرى باستخدام
رمز االستجابة السريعة ()QR Code؟

How do I transfer money to other bank klip wallet by
?using QR code

.1
.2
.3
.4
.5
.6

افتح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
قم باختيار محفظة البنك العربي المتحد من قائمة التطبيق.
انقر على خيار «امسح وادفع».
قم بمسح رمز االستجابة السريعة ( )QR Codeالمستلم من محفظة  klipاألخرى.
أدخل المبلغ.
«قدم».
انقر على خيار ّ

كيف يمكنني تحويل األموال إلى محفظة  klipالخاصة بي لدى
بنك آخر؟
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

Open UAB Mobile app on your mobile device
Select UAB Wallet from Dashboard
”Click on “Scan & Pay
Scan the QR code received from other Klip Wallet
Enter the amount
Click Submit

1.
2.
3.
4.
5.
6.

?How do I transfer money to my other bank klip wallet
Open UAB Mobile app on your mobile device
Select UAB Wallet from Dashboard
”Click on “Send Money
Select “My Other Wallet” option
Select the bank from list
Transfer the amount

افتح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
قم باختيار محفظة البنك العربي المتحد من قائمة التطبيق.
انقر على خيار «إرسال األموال».
قم باختيار خيار «محفظتي األخرى».
قم باختيار البنك من القائمة.
قم بتحويل المبلغ.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

How do I transfer money to my Savings / Current
?Account from my Wallet

كيف يمكنني تحويل األموال إلى حسابي الجاري أو حساب االدخار
الخاص بي من محفظتي؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Open UAB Mobile app on your mobile device
Select UAB Wallet from Dashboard
Go to Send Money
Select “Transfer to Bank Account” option
Select or Enter the Amount
Select the account number
”Click on “Confirm

افتح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
قم باختيار محفظة البنك العربي المتحد من قائمة التطبيق.
انقر على خيار «إرسال األموال».
قم باختيار خيار «التحويل إلى حساب بنكي».
قم باختيار أو إدخال المبلغ.
قم باختيار رقم الحساب.
انقر على خيار «التأكيد».

How do I receive money to my wallet from other bank
?klip wallet using QR code

كيف يمكنني استالم األموال في محفظتي من محفظة  klipأخرى
باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR Code؟

 .1افتح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
 .2قم باختيار محفظة البنك العربي المتحد من قائمة التطبيق.
 .3انقر على خيار «استالم األموال».
 .4أرسل رمز االستجابة السريعة ( )QR Codeإلى المرسل.
 .5يمكــن للمرســل مســح رمــز االســتجابة الســريعة ( )QR Codeلتحويــل األمــوال إلــى
حســابك فــي المحفظــة.

1. Open UAB Mobile app on your mobile device
2. Select UAB Wallet from Dashboard
”3. Click on “Accept
4. Send the QR code to the sender
5. Sender can Scan the QR code to transfer money to your wallet
account

?How to make UAB klip as your default wallet

كيف يمكنني جعل محفظة  klipلدى البنك العربي المتحد
محفظتك االفتراضية؟
.1
.2
.3
.4
.5

Open UAB Mobile App
Select UAB Wallet from Dashboard
Select Menu from top right of the screen
Go to Settings
Set your wallet as default

افتح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
قم باختيار محفظة البنك العربي المتحد من قائمة التطبيق.
اختر القائمة من أعلى يمين الشاشة.
إذهب إلى اإلعدادات.
قم باختيار محفظتك لتكون المحفظة االفتراضية الخاصة بك.

فــي حــال ضبــط محفظــة  klipالخاصــة بــك لــدى البنــك العربــي المتحــد لتكــون المحفظــة
االفتراضيــة الخاصــة بــك ،وقــام شــخص آخــر بتحويــل ألمــوال إليــك ،ســيتم اســتالم األمــوال
دائمــً مــن خــال محفظــة  klipالخاصــة بــك لــدى البنــك العربــي المتحــد.

1.
2.
3.
4.
5.

If your UAB klip wallet is set as your default wallet and someone
transfers money to you, the fund will always be received through
UAB klip wallet.

?How do I see my transaction history

كيف يمكنني االطالع على سجل معامالتي؟
.1
.2
.3
.4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Open UAB Mobile App
Select UAB Wallet from Dashboard
Select Menu from top right of the screen
Go to Transaction History

افتح تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك العربي المتحد.
قم باختيار محفظة البنك العربي المتحد من قائمة التطبيق.
اختر القائمة من أعلى يمين الشاشة.
إذهب إلى سجل معامالتي.

1.
2.
3.
4.

?How do I raise a dispute

كيف يمكنني تقديم شكوى أو اعتراض؟

لإلبــاغ عــن أي اعتــراض أو شــكوى ،فقــط قــم باالتصــال علــى مركــز االتصــال فــي البنــك
العربــي المتحــد عبــر الرقــم  800474وتقديــم تفاصيــل معاملتــك.

To report a dispute, simply call UAB Call Centre at 800474 and
provide the transaction details.

قــم بتنزيــل تطبيــق الهاتــف الخــاص بالبنــك العربــي المتحــد الســتخدام محفظــة klip
مــن متاجــر التطبيقــات
( )App Storeأو (.)Google Play

Download UAB Mobile App to use klip from the App Store or Google
Play.
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