
 
 

 األسئلة المتكررة
 

 

 أسئلة عامة: 
  ما هي "مدى؟

"مدى" هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والتـي تقـوم بـربط جميـع أجهـزة الصـرف اآللـي ونقـاط 

ذة بواسطة تلك األجهزة بصورة آنية وآمنة.
ّ

  البيع بنظام مركزي موحد، يسمح بتمرير العمليات المالية المنف
 
 

  ما هي بطاقة "مدى" وكيف تعمل؟
رة من أحد البنوك األعضـاء فـي الشـبكة السـعودية للمـدفوعات ، بنسـختها المطـورة هي البطاقات المصرفية المصدّ

 لآلليـة ذاتهـا
ً
، مـع تميزهـا بتوافقهـا مـع أعلـى معـايير األمـان العالميـة، للبطاقـات المصـرفية المعتـادة وتعمل وفقا

ضافة لحامليها.واحتفاظها بالمزيد من الخ  دمات المبتكرة، والمزايا المُ

 
  

  ما هو نطاق استخدامات "مدى"؟
يمكــن اســتخدام بطاقــات "مــدى" فــي جميــع أجهــزة الصــرف اآللــي ونقــاط البيــع المنتشــرة فــي المملكــة العربيــة 

لموحـدة، السعودية، إلى جانب إمكانية استخدامها في دول مجلس التعـاون الخليجـي مـن خـالل الشـبكة الخليجيـة ا

 عمــا تتيحــه البطاقــة لحاملهــا مـن خاصــية االســتخدام فــي األســواق العالميـة مــن خــالل ربطهــا بأنظمــة شــركات 
ً
فضـال

  المدفوعات العالمية مثل: فيزا، ماستركارد.
 
 

  ما هي المزايا الجديدة لبطاقات "مدى"؟
 تعادل سبعة أضعاف حجم عمليات الجيل السابق.  عاليةطاقة استيعابية  •

 سرعة إنجاز العمليات وكفاءة األداء.  رفع مستوى الخدمة كزيادةمعايير  •

 نطاق أوسع لالستخدام.  •

 إشعار فوري لحاملي البطاقات عن أي عملية مالية "شراء، سحب نقدي" •

 ريال.  60,000ريال حتى  20.000رفع سقف الحد اليومي لقيمة العمليات الشرائية من خالل نقاط البيع من  •

 .الحصول على مبلغ نقدي عند الشراءة "نقد" والتي تمنح العميل إمكانية إتاحة خدم •

 معايير إضافية للحماية واألمان. •

 

 

 

 
 



 نقد؟ما هي خدمة 

خدمة جديدة من خدمات "مدى"، تتيح لحامل البطاقة إمكانية الحصول على مبلغ نقدي من التاجر بحدود تصـل هي 

 وذلك عند إجراء عملية ريال  400حتى 
ً
خصم المبلـغ النقـدي مـع قيمـة الشـراء  عبر نقاط البيع، بحيث يتم شراءيوميا

مباشرة من حساب العميل، وتهدف الخدمة لتجنيب العميل عناء الذهاب إلى جهاز الصرف اآللي من ناحية، وتقلـيص 

  حجم النقد لدى التاجر من ناحية أخرى.
 

 :من األفراد أسئلة عمالء البنوك

 
  الحصول على بطاقة "مدى"؟كيف يمكن 

مــن خــالل مراجعــة البنــك الــذي تتعامــل معــه، حيــث ســيقوم بإصــدار بطاقتــك المصــرفية الجديــدة التــي تحمــل شــعار 

  بتجديدها.صالحية بطاقتك المصرفية الحالية، أو قبل انتهائها في حال رغبتك  انتهاء"مدى" بمجرد 
 
 

  بطاقة "مدى"؟هل هناك أي رسوم إضافية تترتب على عملية إصدار 
  انتهائهــا عنــد البطاقــة تجديــد أو ســابالح فــتح عنــد" مــدى" بطاقــة بإصــدار البنــك ســيقوم. ال

ً
 لــوائح علــى بنــاءً  مجانــا

 .السعودي العربي النقد مؤسسة وتوجيهات

 

  ؟ على خدمة نقدهل هناك أي رسوم إضافية 
ال، فالخدمــة تقــدم بشــكل مجــاني للعميــل مــن حــاملي بطاقــة "مــدى" وللتــاجر كــذلك دون أن يترتــب علــى ذلــك أي 

  رسوم إضافية.
 

ف في حال فقدان البطاقة؟   كيف أتصرّ
ر عنها بصورة فورية، وذلك إليقاف فاعليتها، وبدء إجراءات إصدار بطاقة بديلة.   يتوجب سرعة إبالغ البنك المصدّ

 
 هل يمكن استخدام بطاقة "مدى" خارج المملكة؟ 

تتـيح عمليـات الـربط القائمـة بـين الشـبكة السـعودية  في حـال تـوافر شـعار شـركات المـدفوعات العالميـة، حيـث نعم.

للمدفوعات، مع الشبكة الخليجيـة الموحـدة، وكـذلك مـع شـركات المـدفوعات العالميـة مثـل: فيـزا، ماسـتركارد، أمـام 

دى" إمكانيـة تنفيـذ عمليـات السـحب النقـدي مـن أجهـزة الصـرف اآللـي، وتنفيـذ عمليـات الـدفع عبـر حاملي بطاقة "م

  أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أسواق الخليج والعالم.
 
 

 هل هناك اي رسوم تترتب على عمليات الدفع عبر نقاط البيع؟

 نقاط البيع. ال يوجد اي رسوم تترتب على العميل جراء استخدامه البطاقة للدفع عبر

 
 

 هل هناك عدد محدد الستخدام البطاقة البنك للشراء عبر نقاط البيع؟ 

محدد لعمليات الشراء بواسطة البطاقة البنكية خالل اليوم طالما أن مجموع قيمة العمليات عدد ال يوجد هناك 

  ريال. 60.000الشرائية 
 



 بشأن هذه الرسوم؟ت من التجار اكيف يمكن للعميل تقديم شكوى عن أي تجاوز 

الموقـع تخضع لرقابة وإشراف القطاع التجاري لوزارة التجارة والصناعة، ويستطيع العميل تقديم الشكوى من خـالل 

 وزارة التجارة والصناعة االلكتروني ل
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  التجار:من  أسئلة عمالء البنوك
  ما هي اإلجراءات الالزمة لتأسيس خدمة نقاط البيع المتعلقة بـ "مدى" في النشاط التجاري التابع لي؟

، فإنه يمكنك التواصل مباشرة مع البنك الذي تتعامل معه، لترقية 
ً
إذا كانت خدمة نقاط البيع متوفر لديك مسبقا

"مدى"، وفي حال رغبتك بتأسيس للخدمة ألول مرة، فإنه يمكنك كذلك التواصل مع  معاييرتلك الخدمة بما يالئم 

  إدارة مصرفية الشركات لدى أحد البنوك للبدء بتأسيس الخدمة.
 
 

  ما هي المزايا التي يوفرها تقديم خدمات نقاط البيع بالنسبة للتاجر؟
اط البيع من خيارات أمام العمالء لدفع تعزيز حجم المبيعات ورضى العمالء، من خالل ما يتيحه توافر نق •

 .
ً
 قيمة مشترياتهم إلكترونيا

.  60,000االستفادة من السقف المرتفع لقيمة العمليات الشرائية للبطاقة حتى  •
ً
 ريال يوميا

تقليص التكاليف المترتبة على التعامالت النقدية، من خالل ما يتيحه الدفع اإللكتروني بواسطة نقاط البيع  •

للوقت والجهد الالزم للتحقق من جودة النقد، وعدّ النقد، وتوفير األوراق النقدية ذات القيم  من توفير

 الصغيرة. 

 والعمليات اليومية اإليرادات وحصر الجرد لعمليات المصاحبة المحتملة واألخطاء المخاطر من الحد •

  .المحاسبية
م، ومخاطر عمليات النقل واإليداع في فرع الحدّ من األعباء المترتبة على عمليات جمع النقد خالل اليو •

 البنك، وتوفير الوقت والجهد الذي تتطلبه تلك العمليات. 

إمكانية المتابعة الدورية والفورية للمبيعات واإليرادات وتفاصيل العمليات، من خالل الموقع اإللكتروني  •

 للبنك. 

 المضطرد لبطاقات الدفع لدى العمالء. دعم وتعزيز نطاق القدرة الشرائية للعمالء من خالل االنتشار  •

المستوى العالي من الكفاءة التشغيلية والمساندة الفنية ألجهزة نقاط البيع على مدار الساعة لضمان  •

 جودة الخدمة. 

 معايير السرعة والمرونة في إتمام العمليات المدعومة بمستوى متقدم من األمان والحماية.  •

دة بخدمات نقاط البيع. الترويجية العروض من االستفادة •   والمزايا الحصرية المقدمة من البنوك المزوّ
 
 

  ما هي خدمات االتصال التي يتوجب توفرها لدى التاجر لتأسيس خدمة نقاط البيع؟
يمكـن للتـاجر تأسـيس خدمــة نقـاط البيـع لــدى نشـاطه التجـاري فـي حــال تـوافر خـط هــاتف أرضـي لديـه، أو بروتوكــول 

  ل جوال.إنترنت أو شريحة اتصا
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هـل باإلمكــان قبـول عمليــات الـدفع التــي تـتم عــن طريـق البطاقــات البنكيـة التــي تحمـل شــعار الشـبكة الســعودية 

 للمدفوعات (سبان) في حال كان جهاز نقاط البيع الذي تم تركيبه في نشاطي التجاري يحمل شعار مدى؟

قبول وتنفيذ جميـع العمليـات بغـض النظـر مـا إذا تمـت  كن جهاز نقاط البيع والذي يحمل شعار مدى مننعم، سيتم

 تلك العمليات بواسطة بطاقات مدى او بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات (سبان).

 
 

 ماهي اتفاقية خدمة التاجر؟

هي وثيقة موقعة تهدف إلى تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة لكلٍ من التاجر والبنك والمترتبة على تقـديم 

 لحقوق كافة األطراف.خدمة نق
ً
 اط البيع، حفاظا

 
 

 ما المقصود بعملية الموازنة لمبيعات نقاط البيع؟

ذلـك اليـوم  خـالل تم تنفيذهااي يوم عمل وذلك إلتمام إيداع المبالغ التي هي عملية يقوم بها التاجر بعد نهاية 

 عبر نقاط البيع إلى الحساب المصرفي الخاص به.

 
 

 عليها مسمى "مقدم خدمة دعم التاجر لنقاط البيع"؟من هي الجهة التي يطلق 

بـل بنـك التـاجر وفـق اإلجـراءات المعتمـدة مـن مؤسسـة  يطلق هذا المسـمى علـى اي طـرف ثالـث يـتم تعيينـه مـن قِ

وذلك بغرض تقديم باقة شاملة من الخدمات المتفق عليهـا وتقـع ضـمن إطـار خدمـة نقـاط  النقد العربي السعودي

ر، وتشــمل هــذه الخــدمات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تأســيس طلــب الخدمــة وتركيــب األجهــزة البيــع المقدمــة للتــاج

 والصيانة الدورية لها.

 

 هل يحق للبنك وضع رسوم على التاجر جراء تقديم خدمة نقاط البيع؟

االول للعالقـة تقـدم مـن قبـل البنـوك برسـوم محـددة، والرسـوم خاضـعة للمقـام  -وال زالـت-خدمة نقـاط البيـع كانـت 

التعاقدية بين البنك والتاجر. وقد تم إعادة احتسـاب معادلـة رسـوم تقـديم خـدمات نقـاط البيـع للتـاجر فـي المملكـة 

بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية والمتبعة في جميع الدول المتقدمة. كل ذلك مقابل رسوم رمزية على 

 للعمليـة 40قيمة عملية الشراء وبما ال يتجاوز مبلغ ( %) كحد أقصى من0.8تنفيذ كل عملية تصل إلى (
ً
) اربعون رياال

 الواحدة.

 
 

 ما هي الخدمات والمزايا التي يحصل عليها التاجر من قبل البنك المزود بخدمات نقاط البيع؟ 

 اإلعفاء من رسوم التركيب •

 اإلعفاء من ثمن األجهزة •

 اإلعفاء من الرسوم الشهرية •

 المساندة الفنية للتاجر على مدار الساعةتقديم الخدمات  •

 

 ؟-ان وجدت–هي آلية احتساب رسوم نقاط البيع على التاجر  ما

 يتم احتساب رسوم نقاط البيع (ان وجدت) على اساس قيمة العملية الشرائية مثال ذلك:

إذا قــام العميـل ( صـاحب البطاقــة البنكيـة) باسـتخدام بطاقتــه البنكيـة للـدفع للتــاجر عـن ســلعة/خدمة  ):1مثـال رقـم (

) ثمانية وعشرون هللة فقط للبنك مقدم الخدمة، وال 0.28ريال، فإن التاجر "قد" يدفع ما ال يتجاوز مبلغ ( 35قيمتها 



 خدام بطاقته البنكية.يدفع العميل( صاحب البطاقة البنكية) اي رسوم إضافية جراء است

 

إذا قــام العميــل ( صــاحب البطاقــة البنكيــة) باســتخدام بطاقتــه البنكيــة للــدفع للتــاجر عــن ســلعة/خدمة  ):2مثـال رقــم(

) اربعون ريال فقط للبنك مقدم الخدمة ، وال يـدفع 40ريال فإن التاجر "قد" يدفع ما ال يتجاوز مبلغ ( 20.000قيمتها 

 البنكية) اي رسوم إضافية جراء استخدام بطاقته البنكية.العميل( صاحب البطاقة 

 

هل يحق للتاجر تحميل العميل (صـاحب البطاقـة البنكيـة) رسـوم خدمـة نقـاط البيـع فـي حـال رغـب العميـل بالـدفع 

 باستخدام بطاقته؟

تـم ذلـك فـإن ال يجوز تحميل العميل اي رسوم جراء استخدام البطاقة للدفع باستخدام بطاقتـه البنكيـة، وفـي حـال 

عاقب عليها التاجر.  هذه مخالفة صريحة لألنظمة يُ

 


