شروط الخدمة ملدى Pay
 )1املقدمة
خدمة "مدى  "Payهي إحدى الخدمات املقدمة من شبكة مدى بصفتها نظام املدوعاات العطني املعتمد في اململكة العربية السععدية،
صندوق بريد  2992الرياض  11169اململكة العربية السععدية ،وهي تخضع للفقرات العاردة في قعااد امل مدى التجارية و الفنية الخاصة
بها .وباستخدامك لخدمة مدى  Payوإنك تخضع لألحكام العاردة في شروط الخدمة ملدى "( Payالشروط").
في حال وجعد أي تعارض بين النسخة العربية للشروط وأي نسخة معضعاة للغة أخرى تُرجمت إليها ،يتم االاتماد بالنص العارد باللغة
العربية.
انظر إلى
ولكي تتمكن من استخدام خدمة مدى  Payوإنه يلزمك املعاوقة الى األحكام التالية ،لذا يرجى قراءتها تمعن .وملزيد من املعلعمات ُ
وقرة التعاصل مع البنك املصدر للبطاقتك.

 )2وصف عام لخدمة مدى ""Pay
خدمة مدى " "Payهي تطبيق للهعاتف الذكية يعمل بنظام اآلندرويد ويسمح لك بإجراء العمليات الشرائية باستخدام رقم حساب اوتراض ي
صادر من بنك سععدي مرخص له العمل في السععدية يُمثل بطاقة خصم مباشر ،أو بطاقة مسبقة الدوع ،أو بطاقة ائتمانية مسجلة في
ً
خدمة مدى ""( "Payرقم حساب افتراض ي") .وتختلف أرقام الحسابات االوتراضية ً
مستخدما داخل اململكة أو
بناء الى ما إذا كان التطبيق
خارجها .وتم تطعير التطبيق باستخدام تقنية محاكاة البطاقة املضيفة ،حيث يتم إصدار نسخة رقمية من بطاقاتك البنكية الى الهعاتف
الذكية لتمكينك من إجراء العمليات الشرائية باستخدام تقنية االتصال القريب ).(NFC
ً
ً
جميعا بـ "أداة الدفع") إلى تطبيق مدى " "Payمستقبًل حيث قد يتراوح نطاق االستخدام
يمكن إضاوة أرقام الحسابات االوتراضية (املسماة
اند التجار املشاركين أو م ُعاقع النقل ،وذلك باستخدام أجهزة نقالة تسمح بدام تقنية االتصال القريب (قد تشمل األجهزة القابلة لًلرتداء
الداامة لتقنية االتصال القريب) ٌّ
وكل من تطبيق مدى " "Payاملعجعد الى جهازك النقال.

 )3استخدام مدى Pay
(أ) متطلبات االستخدام األساسية .لكي تتمكن من استخدام خدمة مدى " "Payاند أجهزة نقاط البيع التي تحتعي الى خاصية الدوع
باالستشعار ان بعد وإنه اليك استخدام بطاقة مدى لًللخصم املباشر /مسبقة الدوع أو بطاقة ائتمانية/مسبقة الدوع صادرة من البنعك
األاضاء بمدى العاملة في اململكة ،وأن تلبي معاصفات جهازك متطلبات الخدمة من حيث النظام والتعاوق ،التي قد تتغير من وقت آلخر،
ً
ويلزم ً
أيضا وجعد اتصال بشبكة اإلنترنت ،وبرمجيات متعاوقة .وقد تتأثر قدرتك الى استخدام خدمة مدى " "Payوأداء الخدمة إجماال
بحسب هذه الععامل .والى املستخدمين بصفتهم مستهلكين ضمان تلبية جميع املتطلبات الًلزمة للبدء في استخدام التطبيق .ويمكن الرجعع
للبنعك املصدرة للبطاقات للحصعل الى مزيد من التفاصيل حعل متطلبات األجهزة النقالة األساسية الًلزمة الستخدام التطبيق حسب ما
صمم له.
(ج) البدء باالستخدام .يمكن ضبط إادادات خدمة مدى " "Payباستخدام تطبيق خدمة مدى " "Payاملعجعد الى جهازك النقال .وبعد
قيامك بتقديم املعلعمات املطلعبة وإضاوة أداة الدوع ملدى " ،"Payسيتحقق نظام مدى " "Payمن كعن البنك املصدر ألداة الدوع ً
دااما

لخدمة مدى " "Payفي العقت الحالي كما سيتم التحقق ً
أيضا من كعن البطاقة نفسها قابلة لًلستخدام مع مدى " ."Payوقد تكعن جميع
البطاقات الخاصةالبنك املصدر غير قابلة لًلستخدام .وإذا كان البنك املصدر ألداة الدوع ضمن البنعك األاضاء في شبكة مدى وال يق ُعم
بدام خدمة مدى "ًّ "Pay
حاليا أو إذا لم تكن أداة الدوع الخاصة بك قابلة لإلضاوة في خدمة مدى " ،"Payحينها قد يقعم البنك املصدر
لبطاقتك بإشعارك ابر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو أي قناة اتصال أخرى اندما تصبح أداة الدوع التابعة لك جاهزة
للقبعلُ .وال تتحمل شبكة مدى أي مسؤولية تجاه أدوات الدوع لتطبيق مدى " "Payالتي ال يتم قبعلها ،وإنما تتحمل البنعك االاضاء وأنظمة
املدوعاات الدولية الشريكة مسؤولية ذلك.
إذا كان البنك املصدر ألداة الدوع يدام خدمة مدى " "Payوكانت أداة الدوع خاصتك مخعلة للقبعل ،سيلزمك اند إضاوتها تأكيد هعيتك
باستخدام الرمز السري املرسل لرقم الهاتف النقال املسجل لدى هذا البنك املصدر.
اند إنهائك لتلك العملية وقيامك بإضاوة أداة الدوع بنجاح ،سيقعم تطبيق مدى " "Payبتسجيل رقم الحساب االوتراض ي الذي يمثل الرقم
الفعلي لبطاقة الدوع البًلستيكية خاصتك .وسيتم استخدام رقم الحساب االوتراض ي هذا في جميع امليات الدوع داخل املتاجر باستخدام
تطبيق مدى " ."Payوفي حال دام بطاقتك لعدة شبكات مدوعاات ،سيتم إسناد رقم حساب اوتراض ي واحد لكل شبكة .وقد يتراوح املظهر
الخارجي لرقم الحساب االوتراض ي في كل إيصال مطبعع صادر ملالك الجهاز النقال حسب االتفاقيات واملعاصفات التقنية للخدمة املشار إليها
ً
آنفا.

قد تكعن خدمة مدى " "Payبمختلف مزاياها متاحة وقط في مناطق محددة ،أو ألدوات دوع أو بنعك مصدرة محددة ،أو مع تجار معينين،
حيث قد يحصل تغيير في ذلك في أي وقت حسب طبيعة أدوات الدوع التي تعمل الى البرنامج.
ً
(د) استخدام خدمة مدى " ."Payتكعن املية استخدامك لخدمة مدى " "Payالتي تراوقها أداة سداد معينة محكعمة بهذه الشروط اًلوة
الى الشروط وسياسات الخصعصية السارية الخاصة لدى البنك املصدر ألداة الدوع الخاصة بك .وال يعجد في هذه الشروط ما يشكل
ً
أساسا لتغيير مثل تلك الشروط وسياسات الخصعصية لدى البنك املصدر .وفي حال وجعد أي تباين بين هذه الشروط والشروط الخاصة
بالبنك املصدر ،سيتم االاتماد الى الشروط في إدارة اًلقتك بشبكة مدى بخصعص خدمة مدى " ،"Payبينما يتم االاتداد بشروط البنك
املصدر ألداة الدوع الخاصة بك في تعامًلتكما .وأنت هنا تقر بالسماح ملدى " "Payبالحصعل الى معلعمات من البنك املصدر ألداة الدوع
ً
وأيضا سجل املياتك الشرائية األخيرة في تطبيق مدى "."Pay
الخاصة بك كي يتسنى لها ارض تفاصيل العمليات الشرائية بصيغتها التامة
وملزيد من املعلعمات يرجى االطًلع الى الشروط وسياسة الخصعصية لدىالبنك املصدر ألداة الدوع الخاصة بك .وتقر هنا باإلحجام ان
استخدام خدمة مدى " "Payألغراض غير مشرواة أو تحايلية ،أو بانتهاك األنظمة واللعائح املراية .وتقر ً
أيضا بعدم التدخل في امل مدى
" ،"Payأو تعطيله ،أو إساءة استغًلله (بصعرة مباشرة أو غير مباشرة) ،بما ويه جميع الخعادم ،أو الشبكات ،أو البنى التحتية املرتبطة بها.
وتقر بمسؤوليتك الكاملة ان أنشطتك املنفذة ابر هاتفك النقال الذي قمت ويه بتحميل تطبيق مدى " ."Payويمتد نطاق املساءلة ليغطي
كل حالة سعء استخدام نجم انها إلحاق الضرر بشبكة مدى ،وأاضاء شبكة مدى ،وأنظمة املدوعاات ذات الصلة .وتقر بأن تطبيق مدى
" "Payمخصص ألغراضك الشخصية ،باستخدام بطاقات الخصم املباشر والبطاقات االئتمانية الخاصة بك ،أو حساباتك لدى أطراف
خارجية متى باتت متاحة االستخدام في محفظتك .وفي حال قيامك باستخدام تطبيق مدى " "Payباستخدام بطاقة قابلة لًلستخدام مع
مدى تخص شركة مؤهلة ،وإنك تقر بأن ذلك يتم بتصريح من الجهة التي تعمل لحسابها ومع إمكانية إلزام تلك الجهة بالتقيد بهذه الشروط.
وتقر بأنه اند استخدامك لبطاقات خصم مباشر ،أو مسبقة دوع ،أو ائتمانية لخدمة مدى " "Payسيتم االستعاضة ان رمز تعريف بطاقتك
) (PINبأسلعب التحقق جهاز املستهلك حامل البطاقة ( )CDCVMلغرض التحقق من هعيتك إلتمام املية الدوع ،وبهذا سيتم االستعاضة
بأسلعب التحقق تلك ان األساليب األخرى املقبعلة لدى نظام التشغيل آندرويد ،ومثال ذلك دون حصر :التعرف الى مًلمح العجه،
والتعرف الى البصمة ،وخاصية التعرف الى األنماط ،ونحع ذلك .وتقع اليك املسؤولية املطلقة بصفتك مالك الجهاز النقال في حماية

أي من
تفاصيل الثبعتية تلك من األوراد غير املصرح لهم ملنع حصعل أي امليات تحايلية في حسابك البنكي  ،و ُال تتحمل شبكة مدى ،أو ٍّ
أاضائها أو كياناتها التابعة لها املسؤولية في حال حدوث امليات غير مصرح بها نفذتها أطراف خارجية ابر تطبيق مدى " "Payوليس صاحب
الحساب/الهاتف النقال الفعلي.
يمكن إزالة بطاقة حسم وعري أو بطاقة مسبقة دوع أو بطاقة ائتمانية من تطبيق مدى " "Payاملحمل الى جهاز معين و/أو جعلها غير قابلة
لًلستخدام في التطبيق في حال )1( :قمت بحذوها من تطبيق مدى ""Pay؛ و/أو ( )2لم تعد تجعلها إحدى طرق الدوع في البنك املصدر
لبطاقتك؛ و/أو ( )3قمت بحذف جهازك النقال باستخدام تطبيق مدير جهاز اآلندرويد؛ و/أو ( )4قمت بحذف تطبيق مدى ""Pay؛ و/أو ()5
ً
تعذر الى جهازك النقال االتصال بشبكة اإلنترنت ملدة تزيد ان  5سااات؛ و/أو ( )6لم تقم باستخدام تطبيق مدى " "Payلـ ً 24
شهرا متتاليا؛
و/أو ( )7قام البنك املصدر ألداة دوعك أو شبكة املدوعاات بتعجيه تعليمات لشبكة مدى بإزالة أداة الدوع من تطبيق مدى ""Pay؛ و/أو
( )8انقضت صًلحية هعيتك؛ و/أو  )9ورود مسببات أخرى تعيق امل تلك البطاقات.
أنت تقر هنا أنك باستخدامك ملدى  Payبحدود العمليات املسمعح بها في مدى  Payو/أو خدمة مدى أثير في مشترياتك ،مدى لها كامل األحقية
لتعديل حدود امليات الشراء بدون ااًلن مسبقُ .
(هـ) دور مدى .تمكنك خدمة مدى " "Payمن حفظ أدوات دوعك ونقل معلعماتها للتجار أو مقدمي خدمات املعاصًلت ،حيث تقعم شبكة
مدى بمعالجة امليات تطبيق مدى " "Payالتي تتم ابر مثل تلك األدوات ،وال تكعن لها أي صًلحية رقابية الى :تعاور أو دقة بيانات بطاقات
الدوع ،أو املبالغ املالية ،أو املدوعاات ،أو االسترجاع النقدي ،أو امليات اكس قيد قيمة العمليات الشرائية؛ أو تعوير (أو إضاوة) أدوات
الدوع لتطبيق مدى ""Pay؛ أو أية أنشطة تجارية أخرى مرتبطة باستخدامك لتطبيق مدى " ."Payوفي حال وجعد أي تساؤالت حعل ما سبق
ً
مباشرة .وأنت تقر وتعاوق بأن العمليات التي تجريها ابر تطبيق مدى " "Payهي امليات
ُ
يجدر بك التعاصل مع البنك املصدر ألداة دوعك
أي من كياناتها التابعة لها .وبشأن املنازاات الناشئة ان امليات الدوع التي تتم باستخدام
تتم بينك وبين التاجر وليس بين مدى وبين ٍّ
ً
التاجر لتقديم املطالبات ووقا للقعانين
ُ
تطبيق مدى " ،"Payقم بالتعاصل مع البنك املصدر ألداة دوعك أو اتبع اإلجراءات املًلئمة لدى
ً
السععدية .ومدى ليست طروا في اتفاقيات أدوات الدوع لحاملي البطاقات املسجلة لديك أو في أي شروط استخدام أخرى ،كما أنها غير
مرتبطة بإجراءات منح اإلقراض أو املية تحديد االستحقاق لها .وال تقعم مدى بتقديم أي بيان أو التحقق من سًلمة العضع النظامي ألدوات
دوعك أو ضمان أن البنك املصدر ألداة دوعك سيقعم بمنح التصريح ألي امليات تتم مع التجار أو ااتمادها .وتخضع العمليات املنفذة
بتقنية االتصال القريب ابر تطبيق مدى " "Payداخل حدود اململكة لقعااد امل شبكة مدى ،بالتحديد مدى أثير .بينما تخضع العمليات
التي تتم خارج املناطق اإلدارية التي ال تغطيها شبكة مدى (باستثناء املناطق اإلدارية التابعة للشبكة الخليجية املرتبطة بشبكة مدى) لقعااد
ولعائح أنظمة املدوعاات الدولية السارية في تلك املناطق وذلك بما يخص خدمات تقنية االتصال القريب.

 .5الخصوصية

تصف سياسة الخصعصية لخدمة مدى " "Payاألسلعب الذي يتعين مراااته اند التعامل مع املعلعمات الشخصية اند استخدام خدمة مدى
" ،"Payوهي مقدمة لحاملي بطاقات مدى واستخدامهم لها محكعم بسياسة الخصعصية لدى البنك مصدر البطاقة.
استخدامك لخدمة مدى " "Payخاضع لألحكام العاردة في شروط الخدمة ملدى " ،"Payحيث تصف بعمق أكبر الخدمات املشمعلة في وثيقة
الخصعصية هذه .املصطلحات املكتعبة بالبنط العريض التي لم يتم تعريفها في وثيقة الخصعصية لخدمة مدى " "Payسعف تحمل املعاني
املسندة إليها في شروط الخدمة ملدى "."Pay
املعلومات التي نجمعها
إضاوة إلى املعلعمات املدونة في البطاقة سياسة خصعصية البنك املصدر ،وإننا قد نقعم بجمع املعلعمات التالية:
معلومات التسجيل  -اندما تقعم بالتسجيل في خدمة مدى " ،"Payوإنك تقعم بإنشاء ارتباط بين منصة مدى " "Payوبين
حسابك البنكي الجاريًُ .
وبناء الى خدمات مدى " "Payالتي تستخدمها ،وباإلضاوة إلى املعلعمات املدونة في سياسة الخصعصية
لدى البنك املصدر لبطاقتك ،قد يطلب منك تقديم املعلعمات التالية :رقم بطاقة الخصم املباشر أو البطاقة االئتمانية وتاريخ
انتهاء الصًلحية ،والرمز األمني للبطاقة ،والعنعان ،ورقم الهاتف ،ورقم الهعية الصادر من الدولة .وقد يطلب منك كذلك في بعض
الحاالت إرسال مزيد من املعلعمات أو اإلجابة ان أسئلة إضاوية للمساادة الى التثبت من دقة معلعماتك.

معلومات العملية  -اندما تجري امليات ابر خدمة مدى " "Payوإننا قد نجمع معلعمات انها ،ويشمل ذلك من دون أن تقتصر
الى :تاريخ العملية ووقتها ومقدار قيمتها ،ومعقع التاجر ووصفه (وصف يقدمه البائع للسلع أو الخدمات التي بيعت) ،واسماء البائع
واملشتري (أو املرسل واملستقبل) ،والطريقة املتبعة إلتمام املية الدوع ،وشرحك لسبب تنفيذك العملية ،وارض البائع املرتبط
بالعملية إذا وجد.
كيف نستخدم املعلومات التي نجمعها
نقعم باستخدام املعلعمات التي تقدمها لنا في أغراض تخص خدمة امًلء مدى " "Payولحمايتك من محاوالت االحتيال ،والتصيد اإللكتروني،
وصعر االستغًلل األخرىُ .ويمكن استخدامها ً
أيضا في مساادة األطراف األخرى في تقديم منتجات أو الخدمات التي تطلبها منهم ،وكذلك في
إجراء الرقابة الى أنشطتك الى خدمة مدى " "Payللتأكد من متابعتك في التقيد بشروط الخدمة ،وفي امليات اتخاذ القرار بشأن العمليات
ً
التي ستجريها مستقبًل ابر خدمة مدى " ،"Payوالاتبارات أخرى نظامية تخص العمل بشأن املياتك ابر مدى "."Pay
يتم حفظ معلعمات تسجيلك ضمن سجل ارتباط في محفظة مدى " "Payالخاصة بك ويتم حفظ أساليب الدوع التي سجلتها في خعادم
مدى ،كما قد يتم حفظ بعض العناصر لبيانات محددة الى جهازك النقال .وقد نحتفظ باملعلعمات التي تزودنا بها لفترات طعيلة بغرض
االلتزام باإلجراءات القانعنية وااللتزامات التنظيميةُ .
ُ

املعلومات التي نشاركها

سنقعم وقط بمشاركة معلعماتك الشخصية مع البنعك مصدرة البطاقات غير املنضمة لشبكة مدى في الحاالت التالية:
حين االقتضاء بشأن معالجة املياتك واملحاوظة الى حسابك.
إلكمال تسجيلك في خدمة مقدمة من طرف خارجي.
إشعار التجار غير املشاركين ،اندما تقعم بزيارة معاقعهم اإللكترونية أو استخدام تطبيقاتهم ،اما إذا كان لديك حساب مدى
" "Payيمكن استخدامه للسداد لهم.
في حال طلب هذه املعلعمات من قبل أي جهة حكعمية بمعجب أمر قضائي.
الى سبيل املثال ،اندما تقعم بإجراء امليات شرائية أو معامًلت مالية باستخدام تطبيق مدى " ،"Payوإننا نتأكد من إتاحة معلعمات
شخصية خاصة بك للتاجر الذي تتعامل معه.
اندما تزور املعقع اإللكتروني لتاجر مشارك أو تستخدم تطبيقه ،وإن التاجر قد يتحقق مما إذا كانت لديك محفظة مدى " "Payتحعي الى
طريقة دوع مقبعلة يمكن استخدامها بهدف تقليل احتمالية ارض خصائص غير قابلة لًلستخدام في ذلك املعقع أو التطبيق.
ال تشمل وثيقة الخصعصية هذه أية معلعمات تقدمها مباشرة لتاجر غير مشارك أو في معقعه اإللكتروني أو تطبيقه ،وال نتحمل املسؤولية ان
ممارسات الخصعصية واالحتياطات األمنية التي يتبعها التجار أو األطراف الخارجية األخرى التي قررت مشاركة معلعماتك الشخصية معها
ً
ً
مباشرة.
ُ
مباشرة ،ونحن نحثك الى االطًلع الى سياسات الخصعصية ألي طرف خارجي تقرر مشاركة معلعماتك الشخصية معه
ً
تتم مشاركة املعلعمات التي نجمعها ،اًلوة الى املعلعمات املأخعذة من أطراف خارجية ،مع البنك املصدر لبطاقتك.
لن نقعم بمشاركة معلعماتك الشخصية مع أي جهة غير منضمة لشبكة مدى أو غير مرتبطة بالبنك املصدر لبطاقتك باستثناء الحاالت
العاردة في وثيقة الخصعصية ،وكما هع مبين أاًله وإن خدمة مدى " "Payمنتج مقدم لحاملي بطاقات مدى املؤهلين للحصعل الى الخدمة.
أمن املعلومات
تعتمد درجة أمان محفظتك في مدى " "Payالى مدى حفاظك الى سرية ما يخصك من كلمات مرور ،ورمعز التعريف الشخصية ،ومعلعمات
الدخعل األخرى ،وإذا ما قمت بمشاركة معلعماتك الشخصية ،بما ويه الجهاز املحمعل نفسه ،مع أطراف خارجية وإن ذلك قد يمنحهم
إمكانية استخدام حساباتك البنكية ومعلعماتك الشخصية ،مما قد ينجم انه إجراء امليات دوع غير مصرح بها.
إن مسؤولية إبقاء أجهزتك املحمعلة وتطبيق مدى " "Payاملعجعد اليها بمنأى ان استخدام اآلخرين لها تقع الى ااتقك ،ويدخل في ذلك
أي كان .كما تقع اليك مسؤولية تنبيه البنك
املحاوظة الى سرية كلمات املرور ورمعز التعريف الشخص ي الخاصة بك وادم مشاركتها مع ٍّ
املصدر لبطاقتك في حال تيقنك من وجعد مخاطر تهدد الحالة األمنية للمعلعمات في تطبيق مدى " "Payأو معلعمات بطاقتك البنكية .ومن
مسؤوليتك الحفاظ الى سرية معلعمات بطاقتك البنكية من أجل تجنب حصعل أية امليات لم ترخص لها بصفتك حامل البطاقة
الشرعي .حينما تقعم بعملية وإنك تقر بأنك املستخدم املصرح له باستخدام الجهاز املستخدم لرقمنة البطاقة البنكية داخل تطبيق مدى
ُ .Pay
ُ
مًلحظة:



ملزيد من املعلعمات ،الرجاء الرجعع لقعااد و أحكام بنكك املصدر للبطاقة حيث أنها ال تشمل في قعااد و أحكام مدى .Pay



في حال وجعد أي ُنزااات ناشئة في امليات الدوع التي تتم باستخدام تطبيق مدى " ،"Payقم بالتعاصل مع البنك املصدر
ً
للبطاقة أو اتبع اإلجراءات املًلئمة لدى التاجر لتقديم املطالبات ووقا للقعانين السععدية.

إذا ما زالت لديكم أية أسئلة يرجى زيارة معقعنا اإللكتروني الى الرابط http://www.mada.com.sa

