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 ( abbyT)   تابي   طريق   عن   الدفع   خدمة   الستخدام   إرشادات 

  المملكة   حالياً في   متوفرة   الخدمة (.  Tabby)   تابي   طريق   عن أشهر    ٦أو    ٣  لمدة   بالتقسيط  متجرنا   من   بالشراء يمكنك من اليوم ان تقوم  

 :التالية   الخطوات   باتباع   الخدمة   هذه   من   االستفادة   يمكنك   . فقط   واالمارات   السعودية   العربية 

 

 .شرائه   تود   الذي   المنتج   واختيار   المتجر   على   طبيعي   بشكل   بالتسوق   قم  .1

 

 .كامل   بشكل   بياناتك   بتعبئة   توجه إلى صفحة الشراء وقم  .2

 

 : مثال   . تابي   من   المتاحة   الدفع   خيرات   أحد   باختيار   قم   الشراء،   لصفحة   التوجه   عند  .3

 

 

عند النقر على أيقونة "إتمام الطلب" )المثال باألسفل(، ستظهر لك الشاشة الموجودة هنا. الرجاء االنتظار لحين ظهور   .4

 . الرجاء المالحظة بأن عملية الشراء لم تنته اآلن صفحة تابي )الصورة بالخطوة التالية( إلتمام عملية الشراء.  

 

 
 

 

 الشاشة األولى

 الشاشة الثانية 
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الهاتف    رقم   من   التأكد / بإدخال ثم قم   أشهر(،   ٦أو    ٣الشراء، اختر المدة المراد تقسيط ) لك تفاصيل عملية    تظهرسوف   .5

وانقر على "أكمل   .للخطوة الثانية   لالنتقال البد من إدخال رقم جوال وبريد الكتروني صحيحين    .والبريد االلكتروني 

 الشراء". 

 

 

 

 

 في الموقع   بإدخالها سوف تصلك رسالة نصية على الهاتف قم   .6
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عن طريق إدخال معلومات بطاقتك البنكية    اآلن   الشراء   سلة   قيمة   من ٪  ٢٥  بدفع   ستظهر لك الشاشة التالية حيث ستقوم  .7
  إلتمام   ائتمان   بطاقة   أو   بنكية   بطاقة   إما   وجود   من   البد   ذلك،   وعلى .  تقسيطها   يتم   القيمة   وباقي  )بطاقة خصم أو ائتمان( 

   . العملية 

 

 
 

 تابي لتأكيد الطلب سوف تظهر لك رسالة تأكيدية من   .8

 
 

 .بعدها سوف يتم تأكيد الطلب من موقعنا وتنتهي عملية الشراء  .9

 

 .الدفع   في   التأخر   عن   ناتجة   رسوم   أي   لتفادي  المحدد   الوقت   في يجب عليك الدفع   :نود ان ننوه 

أدخل معلومات بطاقتك البنكية 

)بطاقة ائتمان أو مدى( لسداد 

 % من قيمة مشترياتك اآلن25


