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Praise be to Allah alone and peace and 
blessings be upon our Prophet 
Muhammad, his family and companions
The purpose of the document is to define the ownership and 
responsibilities, between The Merchant and The Acquiring Bank, of 
the various components relating to the MADA-POS service, where 
a customer is present at a Merchant’s Outlet/Business, and is in 
possession of a valid MADA Payment Card and/or International Card 
Schemes.

Services level agreement
This Agreement is made on the day of 
in the year  
corresponding to the day of  
in the year 20                        G, between: 

First Party: The Saudi National Bank, a Joint Stock Company with 
Commercial Registration No. 4030001588, dated 27/12/1376 H, 
issued in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, with the headquarter 
registered in King Abdul Aziz Street, P.O.Box 3555, Jeddah 21481, 
Saudi Arabia, Phone number: 920000856, Fax number 012-6464911, 
Email address: POS@Alahli.com and representing the Bank in this 
Agreement: 
Mr 
As
(Hereinafter called “The Acquiring Bank”) as the “First Party” 

And
Second Party: Company

a body incorporated and having its office at 
with Commercial Registration No. 
Unified Number \ Governmental ID
and located in                  District 
Street Building 
Phone number                  Fax number 
Owner mobile number                   Fax number 
with business address at
P.O. Box Kingdom of Saudi Arabia,  
and duly represented in this Agreement by:
Mr. 
in his capacity as 
(Hereinafter called “The Merchant”, as the “Second Party” 

Whereas:
1. The Acquiring Bank participates in an electronic funds transfer 

system whereby the holder of a MADA Payment Card may affect 
payment to a company firm or other person participating in the 
scheme (Hereinafter called the “The Merchant”) for goods and/
or services supplied by The Merchant by directing the transfer of 
funds from the bank account of the holder of a MADA Payment 
Card with one of the Card Issuing Banks to the bank account of 
the Merchant maintained with one of the Acquiring Banks.

Hهـ

ــا  ــى نبين ــام عل ــاة والس ــده والص ــه وح ــد لّل الحم
ــد. ــه وبع ــه وصحب ــى آل ــد وعل محم

ــن  ــؤوليات بي ــات والمس ــف الملكي ــو تعري ــة ه ــذه االتفاقي ــن ه ــرض م إن الغ
التاجــر وبنــك التاجــر فيمــا يتعلــق بالعديــد مــن العناصــر المرتبطــة بخدمــة نقــاط 
البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات؛ حيــث يتعامــل العميــل (حامــل 
البطاقــة المصرفيــة) مــع منفــذ بيــع (موقــع عمل/فــرع) التاجــر مــن خــال 
بطاقــة مدفوعــات ســارية وتحمــل شــعار الشــبكة الســعودية للمدفوعــات و/

ــة. ــع العالمي ــات الدف أو بطاق

اتفاقية مستوى الخدمة:
 تم بعون الّله إبرام هذه االتفاقية في يوم

لعام  من شهر
من شهر الموافق يوم

م بين كل من: لعام

رقــم  التجــاري  بالســجل  مســجل  الســعودي،  األهلــي  البنــك  األول:  الطــرف 
27/12/1376هـــ، وتاريــخ  جــدة،  بمدينــة   4030001588

بجــدة،  عبدالعزيــز  الملــك  شــارع  فــي  الكائــن  العامــة  اإلدارة  مقــر  وعنوانــه 
مبنــى البنــك األهلــي الســعودي، ص ب 3555، رمــز بريــدي 21481، هاتــف: 

  ،pos@alahli.com :920000856، فاكس:6464911-012، بريد إلكتروني 

 ويمثله في هذا العقد السيد:  
 بصفته 

(ويشار إليه في هذه االتفاقية بـ »البنك األهلي السعودي« أو »بنك التاجر«) 
كطرف أول.

والسادة 
الطرف الثاني: الشركة/المؤسسة

كيان منشأ ولديه مقر مكتب مذكور في 
ويحمل سجًا تجاريًا رقم:  

الرقم الموحد للمنشأة / الرقم التعريفي (للجهات الحكومية) 
وعنوانه في حي  

مبنى  شارع
فاكس العمل هاتف العمل

صندوق بريد  جوال المالك

رمز بريدي 
ويمثله في هذا العقد السيد:  

بصفته  
(ويشار إليه في هذه االتفاقية بـ »التاجر«)

وحيث أن:
ــوال؛  ــي لألم ــل اإللكترون ــام التحوي ــارك بنظ ــو مش ــط كعض ــر يرتب ــك التاج بن  .1
ــن حامــل بطاقــة شــبكة المدفوعــات الســعودية مــن تفعيــل  بمــا يمكِّ
الســداد مــن خالــه لشــركة أو مؤسســة أو شــخص مشــترك آخــر فــي هــذا 
النظــام (ويشــار إليه/إليهــا فــي هــذه االتفاقيــة بـــ »التاجــر«) لقيمــة بضائع أو 
خدمــات وفرهــا لــه التاجــر، وذلــك بتحويــل المبلــغ المطلــوب مــن الحســاب 
المصرفــي لحامــل بطاقــة الشــبكة الســعودية للمدفوعــات إلــى الحســاب 
الشــبكة  األعضــاء فــي  البنــوك  أحــد  لــدى  بالتاجــر  الخــاص  المصرفــي 

الســعودية للمدفوعــات.
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2. The Merchant desires to make use of the electronic funds transfer 
system facilitated by The Acquiring Bank in connection with The 
Merchant’s sale of goods and/or services, collection of payments 
and (subject to the agreement of The Acquiring Bank) refunds or 
other payments to the holder of a MADA Payment Card and such 
other types of transactions involving electronic funds transfer at 
point of service which may be introduced from time to time.

Both parties have accepted this agreement, according to the following 
shared documents:

1. Definitions:
For the purposes of this agreement, the following terms will have the 
meanings as described in this Article.

“Acquiring Bank”
A banking institution, which is a member of MADA and which has 
entered into an agreement with The Merchant to accept MADA-POS 
transactions, facilitated by The Bank.

“Card Issuing Bank” 
A Bank with whom the Cardholder has an account and MADA Payment 
Card designated for use in connection with MADA-POS transactions.

“EMV” 
Acronym for Europay, MasterCard, and Visa, which enables issuing 
banks, Merchants and consumers to use chip cards and PoS terminals 
with added security and functionality.

“Forced Reconciliation” 
In exceptional circumstances, where a Merchant has failed to perform 
reconciliation at the Terminal within the specified timelines, the 
Acquirer will ‘force reconcile’ the terminal.

“International Card Schemes” 
Includes among others, Visa, MasterCard and American Express.

“Merchant”
Company, firm, corporation, government body or other person who has 
a Merchant Account and an existing and ongoing relationship with a 
SAMA-regulated Acquiring Bank designated for The Bank to allow any 
cardholder using a valid MADA Payment Card or any other approved 
payment card (local or international) PIN to pay for goods and/or 
services, and has contractually agreed to accept the payment device as 
a method of payment at their premises.

“Merchants Account” 
An account or record held with the Acquiring Bank used for the 
purposes of settlement of MADA-POS transactions. All current SAMA 
rules are applicable to the opening and maintenance of this account. 
This account must be settled on a regular basis and conform to the 
requirements stipulated within Sections 5 and 7 of this document.

“Merchant’s Name” 
The name which appears upon the printed MADA-POS Receipt and 
the name which appears upon the Merchant’s Account(s) relating to all 
MADA-POS transactions performed at the agreed Merchant’s Outlet.  

“Merchant’s Outlet/Business” 
Any of The Merchants retail outlets, branches or place of business 
through which The Merchant conducts its business and in which one or 
more MADA-POS terminals may be installed.

“Off-Line Transactions” 
A card and terminal-controlled process that allows a chip-initiated 
request to be processed in a below-floor limit environment offline 
without sending the request online through MADA to the Issuer for 
authorization.

التاجــر يرغــب فــي االســتفادة مــن نظــام التحويــل اإللكترونــي الــذي يوفره   .2
بنــك التاجــر فيمــا يقدمــه التاجــر مــن بضائــع و/أو خدمــات، وتحصيــل المبالــغ 
ــك التاجــر ورد األمــوال أو  ــة المبرمــة مــع بن ــه (طبقــًا لاتفاقي المســتحقة ل
ــات  ــواع أخــرى مــن التحوي ــة، وأي أن ــغ لحامــل البطاقــة المصرفي أي مبال
التــي تتضمــن تحويــًا إلكترونيــًا لألمــوال مــن خــال نقــاط البيــع التــي 

يمكــن أن تحــدد مــن وقــت آلخــر).

فقــد اتفــق طرفــا هــذه االتفاقيــة، وبنــاءًا علــى المواثيــق المتبادلــة الــواردة فــي 
هــذه االتفاقيــة علــى مايلــي:

1. التعريفات:
تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة في هذه المادة:

البنك المعنّي (بنك التاجر)
هــو مؤسســة بنكيــة عضــو فــي الشــبكة الســعودية للمدفوعــات، والــذي يدخــل 
فــي اتفاقيــة مشــتركة مــع التاجــر يقبــل بمقتضاهــا تحويــات نقــاط البيــع الخاصــة 

بالشــبكة الســعودية والتــي يوفرهــا البنــك ذاتــه.

البنك الذي يصدر البطاقة:
هــو البنــك الــذي يحتفــظ فيــه حامــل البطاقــة بحســاب وبطاقــة مدفوعــات تابعــة 
للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، مخصصــة الســتخدامها لمعامــات خدمــة نقــاط 

البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات.

:EMV
هــو رمــز مختصــر لنظــام المدفوعــات األوروبــي »EuroPay« وماســتر كارد وفيــزا، 
والتــي مــن مــن خالهــا يمكــن للبنــوك المصــِدرة لمثــل هــذه البطاقــات والتجــار 
ــع  والمســتهلكين مــن التعامــل مــع البطاقــات ذات الشــريحة وأجهــزة نقــاط البي

بطريقــة أكثــر أمانــًا وفاعليــة بوظائــف ومواصفــات حمايــة إضافيــة.

الموازنة اإلجبارية:
هــي عمليــة تتــم فــي الظــروف االســتثنائية فــي حــال فشــل أو عــدم قيــام التاجــر 
بتنفيــذ عمليــات الموازنــة مــن خــال نقــاط البيــع قبــل الوقــت المســموح والمحدد، 
وهنــا يكــون علــى بنــك التاجــر أن يقــوم بموازنــة اضطراريــة، ويكــون لبنــك التاجــر 

الحــق فــي فــرض رســوم علــى التاجــر.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية:
تشــمل أنظمــة المدفوعــات الماليــة العالميــة مثــل فيــزا وماســتر كارد وأمريــكان 

إكســبرس ومايســترو وغيرهــا.

التاجر:
ــاب  ــظ بحس ــخص يحتف ــة أو ش ــة حكومي ــة أو هيئ ــركة أو مؤسس ــي ش ــل ف يتمث
بنكــي بصفتــه تاجــر (حســاب تاجــر)، ولــه عاقــة قائمــة مــع بنــك معنــّي معتمــد 
مــن البنــك المركــزي الســعودي (ســاما) مشــارك فــي خدمــة نقــاط البيــع التابــع 
للشــبكة الســعودية للمدفوعــات؛ بمــا يســمح لحامــل البطاقــة المصرفيــة ســارية 
المفعــول مــع رقــم ســري خــاص بهــا أو أيــة بطاقــة دفــع أو شــراء أخــرى معتمــدة، 
ســواء كانــت محليــة أو عالميــة، بتســديد قيمــة بضائــع و/أو خدمــات، ويقبــل بجميع 
المتطلبــات التعاقديــة والقانونيــة للتعامــل مــع أجهــزة نقــاط البيــع كوســيلة دفــع 

داخــل الكيــان الخــاص بــه (شــركة أو مؤسســة أو هيئــة حكوميــة أو شــخص). 

حساب التاجر:
حســاب أو ســجل يحتفــظ بــه بنــك التاجــر الســتخدامه فــي أغــراض تســوية عمليــات 
خدمــة نقــاط البيــع التابــع للشــبكة الســعودية للمدفوعــات. ويتــم وفقــًا لــه تطبيق 
ــح الحســاب  ــع قواعــد وأحــكام البنــك المركــزي الســعودي (ســاما) حــال فت جمي
واالحتفــاظ بــه. وهنــا تجــب تســوية الحســاب فــي أوقــات منتظمــة والعمــل وفقًا 

للمتطلبــات الــواردة تفصيليــًا فــي األقســام 5 و7 مــن هــذه االتفاقيــة.

اسم التاجر:
االســم الــذي يظهــر فــي أعلــى إيصــال خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة 
الســعودية للمدفوعــات حــال طباعتــه، كمــا يظهــر أيضــًا اســم صاحب حســاب التاجر 
المخصــص لعمليــات خدمــة نقــاط البيــع التابــع للشــبكة الســعودية للمدفوعــات 

التــي يتــم تنفيذهــا لــدى منافــذ بيــع التاجــر المتفــق عليهــا.

منافذ بيع (مواقع أعمال/فرع) التاجر:
أي مــن منافــذ التجزئــة لــدى التاجــر أو مواقــع أعمالــه والتــي مــن خالهــا يقــوم 
التاجــر بتشــغيل أعمالــه، والتــي يمكــن فيهــا تركيــب جهــاز أو عــدة أجهــزة كنقــاط 

بيــع تابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات.

:(Offline Transactions) التحويات غير المباشرة
عمليــة دفــع مــن خــال جهــاز أو بطاقــة يتــم فيهــا تقديــم الطلــب يدويــًا عبــر 
شــريحة إلكترونيــة وإرســاله بصــورة غيــر مباشــرة ضمــن ســقف أعلــى محــدد، ودون 
ــر الشــبكة الســعودية  ــًا بنظــام البنــك؛ لتمريــر الطلــب عب االتصــال المباشــر إلكتروني

ــه. ــذي يصــدر البطاقــة العتمــاده أو الموافقــة علي ــك ال ــى البن للمدفوعــات إل
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“Purchase with Cash-back”
A service enabled through the MADA scheme, facilitated through the 
MADA Point of Sale (PoS) terminal, which allows the cardholder to draw 
cash, (only) in addition to making a purchase payment at Point of Sale. 
Such cashback facility shall be subject to a daily maximum withdrawal 
value, and will always be authorized online.

“Atheer Service”
It is a service that is enabled by default for all Point of sale merchants 
which allows cardholders to make payments electronically by waving 
or tapping the card over the PoS terminal. and without the need to the 
entry of the PIN a single atheer transaction will have a limit of SAR 300 
SAR or less. The cardholder may be occasionally asked to enter the 
PIN for security purposes and to reset atheer values in order to use 
the service again“Refund” A Transaction that is initiated by a Merchant 
to return funds to a Cardholder in respect of a prior Purchase of goods, 
services or price adjustment.

“Operating Manuals”
The Manuals issued by The Acquiring Banks to Merchants, setting out the 
regulations relating to the use and operations of the MADA-POS Terminal 
devised and issued by The Acquiring Bank as amended from time to time.

“PCI DSS”
Stands for Payment Card Industry Data Security Standards. A standard 
from the PCI Security Standards Council developed to ensure financial 
data security standards of particular relevance to Merchants in respect 
of securing/protecting card holder data (card number, etc).

“PCI PED”
Stands for Payment Card Industry PIN Entry Device. A standard from 
the PCI Security Standards Council designed to secure personal 
identification number (PIN) based transactions globally and apply to 
devices that accept PIN entry for all PIN based transactions.

“MADA”
The Saudi Payments Network, developed by the Saudi Central Bank.

“MADA Mark”
The name of the logotype of MADA, including the benefit or any 
registration thereof.

“Payment Card”
A plastic EMV compliant card, issued by a Card Issuing Bank from time to 
time for use in MADA-POS transactions, embedded with an integrated 
circuit, or chip, that communicates information to an electronic payment 
terminal device, which can be used online and offline, depending on the 
risk parameters upon the card and/or terminal.

“MADA-POS”
Electronic Funds Transfer at Point-Of-Service and the terminology 
“MADA-POS” system shall be construed accordingly.

“MADA-POS Merchant Service Cost”
The fees The Merchant pays in respect of the MADA-POS service. 
(Hereinafter referred to as “MSC”).

“MADA-POS Receipt”
A Transaction record given to a Cardholder by a Merchant at the time 
of purchase, refund, or other transaction type bearing the details 
identified by The Acquiring Bank in respect of MADA-POS transactions 
done or under processing.

“MADA-POS Terminal”
Point Of Service Terminal, or Terminals, and the software incorporated therein 
installed or to be installed at The Merchant’s Outlet for use in accepting 
MADA Payment Cards, or other card schemes if authorized to do so.
“MADA-POS Location” 
Merchant’s Outlet/Business to install the PoS terminal(s) which will 
accept MADA payment cards or any other approved and licensed cards.

:(Purchase with Cash Back) السحب النقدي
ــزة  ــر أجه ــات عب ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــام الش ــال نظ ــن خ ــة م ــة مفعل خدم
نقــاط البيــع والتــي تســمح لحاملــي البطاقــات المصرفيــة بإجــراء عمليــات الســحب 
ــدي  ــحب النق ــة الس ــى خدم ــق عل ــة. وينطب ــراء العادي ــات الش ــع عملي ــدي م النق
الحــد اليومــي األعلــى للســحب النقــدي، ودائمــًا مــا تتطلــب التوثيــق اإللكترونــي 

ــة الســحب هــذه. المباشــر لعملي
مدى أثير:

هــي خدمــة مفعلــة تلقائيــًا لتجــار نقــاط البيــع حيــث تمنــح حاملــي بطاقــة ”مــدى“ 
الســرعة، األمــان، والراحــة فــي الدفــع اإللكترونــي عــن طريــق تقنيــة االتصــال قريــب 
ــدم  ــم ع ــن ث ــع وم ــة البي ــاز نقط ــي جه ــة ف ــال البطاق ــة إلدخ ــدى دون الحاج الم
الحاجــة إلدخــال الرقــم الشــخصى الســري وذلــك إلجــراء العمليــات التــي ال تتجــاوز 
قيمــة مشــترياتها 300 ريــال. وقــد يطلــب مــن حامــل البطاقــة فــي بعــض األحيــان 
ــابقة  ــم الس ــن القي ــادة تعيي ــان وإلع ــن األم ــد م ــك لمزي ــري وذل ــم الس ــال الرق إدخ

ليتمكــن حامــل البطاقــة مــن اســتخدامها مــرة أخــرى.

:(Refund) خاصية إسترداد قيمة العملية الشرائية
هــي خاصيــة يتــم تفعيلهــا علــى أجهــزة خدمــة نقــاط البيــع مــدى، تمكــن 
التاجــر مــن تنفيــذ عمليــة إســترجاع لكامــل القيمــة الشــرائية أو جــز منهــا للســلعة 

المســترجعة مــن قبــل حامــل البطاقــة.

أدلة التشغيل:
األنظمــة  بالتاجــر، وتتضمــن  الخاصــة  التاجــر  بنــك  المصــدرة مــن قبــل  األدلــة 
المتعلقــة باســتخدام أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، 

ــر. ــت آلخ ــن وق ــات م ــر تعدي ــك التاج ــا بن ــري عليه ويج

:(PCI DSS) معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع
ــم  ــة يضعهــا المجلــس العالمــي لصناعــة بطاقــات الدفــع، ويت ــر عالمي هــي معايي
ــار،  ــة بالتج ــة ذات الصل ــات المالي ــن البيان ــر أم ــق معايي ــن تطبي ــد م ــا للتأك تطويره
ــم  ــل رق ــات (مث ــي البطاق ــات حامل ــن بيان ــة وتأمي ــة بحماي ــر خاص ــق معايي وتطبي

ــا...). ــة، وغيره البطاق
:(PCI PED) لبطاقات الدفع (PIN) جهاز إدخال األرقام الشخصية السرية

لحمايــة  الدفــع  بطاقــات  لصناعــة  العالمــي  المجلــس  يضعهــا  معاييــر  هــي 
 ،(PIN) العمليــات الدوليــة، تعتمــد علــى األرقــام الســرية/أرقام التعريــف الشــخصية
ــخصية  ــف الش ــرية/أرقام التعري ــام الس ــال األرق ــل إدخ ــزة تقب ــطة أجه ــذ بواس وتنف

ــرية. ــخصية الس ــام الش ــى األرق ــدة عل ــات المعتم ــن العملي ــوع م ــذا الن (PIN) له
الشبكة السعودية للمدفوعات:

هي الشبكة السعودية للمدفوعات التي طورتها البنك المركزي السعودي (ساما).

عامات الشبكة السعودية للمدفوعات:
اســم أو شــعار الشــبكة الســعودية للمدفوعــات؛ بمــا فــي ذلــك أي رمــز مســجل 

لهــا.

البطاقة المصرفية:
بطاقــة متوافقــة مــع بطاقــات (EMV) الباســتيكية والتــي تصــدر عــن أحــد البنــوك 
»البنــوك المصــدرة للبطاقــات« مــن وقــت آلخــر الســتعمالها فــي معامــات 
ــك  ــى تل ــير إل ــات، وتش ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــع للش ــع التاب ــاط البي ــة نق خدم
الشــريحة الممغنطــة التــي تتــداول المعلومــات البنكيــة عبــر جهــاز إلكترونــي 
ــر  ــًا لمعايي ــرة تبع ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــتخدامه بص ــن اس ــذي يمك ــع وال للدف

ــاز. ــة أو الجه ــتخدام البطاق ــة اس ــدث نتيج ــد تح ــي ق ــرة الت المخاط

خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات:
النظــام اإللكترونــي لتحويــل األمــوال عنــد نقــاط البيــع، وســوف يتــم توضيــح 

خدمــة البيــع للشــبكة الســعودية للمدفوعــات تباعــًا.

تكلفة خدمة التاجر في نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات:
لرســوم التــي علــى التاجــر دفعهــا مقابــل عمليــات خدمــة نقاط البيــع التابعة للشــبكة 
.»MSC« (      تكلفة خدمــة التاجــر)الســعودية للمدفوعــات، والتي يشــار إليها فيمــا بعد بـ

إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات:
إلثبــات العمليــة ُيعَطــى لحامــل البطاقــة مــن قبــل التاجــر عنــد إجــراء عمليــة شــراء 
أو رد مبلــغ مــن المــال أو أيــة عمليــة أخــرى بالمواصفــات التــي يحددهــا بنــك التاجــر 
ــبكة  ــة للش ــع التابع ــاط البي ــة نق ــر خدم ــتتم عب ــت و/أو س ــات تم ــوص عملي بخص

الســعودية للمدفوعــات.

أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات:
هــي األجهــزة والبرامــج التــي يتــم تركيبهــا داخــل فــرع التاجــر الســتعمالها فــي قبول 
البطاقــة المصرفيــة ولقبــول معامــات خدمــة نقاط البيع التابعة للشــبكة الســعودية 

للمدفوعــات أو أيــة أنظمــة بطاقــات دفــع أخــرى تــؤدي إلــى نفــس الغرض.
موقع نقاط بيع شبكة المدفوعات السعودية: 

ــم و/أو ســيتم تركيبهــا أو تحميلهــا  ــي ت ــات الت ــع والبرمجي هــو موقع/مواقــع البي
فــي محــل التاجــر مــن أجــل اســتخدامها فــي قبــول بطاقــات الشــبكة الســعودية 
ــة بطاقــات دفــع أخــرى بعــد حصولهــا  ــة أو أي للمدفوعــات أو البطاقــات االئتماني

علــى الترخيــص والموافقــة علــى إصدارهــا وتشــغيلها.
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Clause headings are used for convenience of reference only, and shall 
be ignored in the interpretation of this Agreement. In the Agreement 
references to clauses are to be construed as references to clauses 
of this Agreement; words importing the plural shall, except where 
the context otherwise requires, include the singular and vice versa; 
and references to personals shall be construed as references to an 
individual firm, company, corporation, statutory body, government 
body, unincorporated body of persons, and association of trust as the 
context may require. 

Any words and expressions herein which have a defined meaning in any 
VAT laws and regulations enacted within the Kingdom of Saudi Arabia 
shall have the same meaning as in that VAT laws and regulations.

“GAZAT”
Zakat,Tax and customs authority.

“VAT”
Any value added tax or similar additional tax chargeable under the laws 
and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia for the time being and 
any similar additional tax.

“VAT Regulation”
Is the VAT Law enacted by virtue of the Royal Decree No. (M / 113) 
dated 2/11/1438H and its implementing regulations issued by GAZAT 
and as amended from time to time, and in general, any law or regulation 
imposing or relating to the imposition or administration of a value added 
tax on goods and services in the Kingdom of Saudi Arabia and any 
implementing regulation made under the relevant regulation or law.

“VAT–EXCLUSIVE CONSIDERATION”
For the avoidance of any doubt and notwithstanding the definition of 
“consideration ”in the VAT Regulation, and unless otherwise expressly 
stated in this Agreement, profit margin, prices or other sums payable or 
amounts to be provided for under or in accordance with this Agreement 
are exclusive of any VAT. Furthermore all amounts exclude tax that 
would be imposed in the future (including VAT). Upon implementation 
of the VAT, SNB will be entitled to recover from the Customer any VAT 
that SNB (as “banking service provider”) is required by law to collect.

2. Use of MADA Mark: 

1. The Acquiring Bank hereby grants to The Merchant a non-
assignable exclusive license (with no right to sub-license) to 
use the MADA Mark, or any other brand or mark that SAMA may 
elect to use, from time to time, in connection with such aspects 
of the MADA-POS transactions as are, or may be performed or 
conducted by The Merchant, in conformity with the requirements 
of The Acquiring Bank from time to time. The Merchant agrees 
that it will not contest or lay any claim to the exclusive ownership 
of the MADA Mark or dispute the validity of the MADA Mark.

2. It is hereby agreed that the MADA Mark, and any other brand or 
mark that Saudi Central Bank may elect to use, from time to time, 
is the exclusive property of Saudi Central Bank and The Merchant 
shall not make any unauthorised use of the same.

3.  Installation and Maintenance of  
MADA-POS Terminals

1. The Acquiring Bank shall install at The Merchant’s outlet the 
MADA-POS Terminal(s) subject to the terms and conditions 
contained or made, or to be made, supplemental to the Agreement 
as amended from time to time, and subject to any regulations 
contained from time to time within the MADA Operating Manuals. 
Subject to paragraph (c) of this Clause, the statement of charges 
and to paragraph (c) of Clause 19, the cost and maintenance of 
the MADA-POS Terminal and providing terminal supplies and 
stationery shall be borne by The Acquiring Bank. 

هــذا وقــد تــم وضــع العناويــن المختصــرة للشــروط لســهولة الرجــوع إليهــا فقــط؛ 
علــى أن تهمــل هــذه العناويــن عنــد تفســير هــذه االتفاقيــة. كمــا تتمثــل مرجعيــات 
هــذه االتفاقيــة فــي شــروطها وأحكامهــا، وحيــث تعنــي األلفــاظ التــي تشــير إلى 
ــتدعي  ــي يس ــاالت الت ــتثناء الح ــح؛ باس ــر صحي ــس غي ــًا والعك ــرد أيض ــع، المف الجم
فيهــا ســياق النــص غيــر ذلــك، وأن اإلشــارة إلــى أشــخاص تفســر علــى أنهــا إشــارة 
إلــى فــرد أو مؤسســة أو شــركة أو هيئــة قانونيــة أو هيئــة حكوميــة أو مجموعــة 

أشــخاص أو جمعيــة أو اتحــاد شــركات، وذلــك حســبما يقتضيــه ســياق النــص.

ــه تعريــف ومعنــى  ــة ل أى كلمــة أو مصطلــح فــى هــذا العقــد أو هــذه اإلتفاقي
واضــح فــى اى قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة خاصــة بضريبــة 
القيمــة المضافــة صــدرت فــى المملكــة العربيــة الســعودية، ســوف يكــون لهــا 
ــة أو  ــن أو األنظم ــك القواني ــى تل ــه ف ــوص علي ــف المنص ــى و التعري ــس المعن نف

ــة القيمــة المضافــة. ــة الخاصــة بضريب ــح التنفيذي التعليمــات أو اللوائ
الهيئة: 

هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك  

ضريبة القيمة المضافة:
بموجــب  يتــم فرضهــا  إضافيــة مماثلــة  أو ضريبــة  أى ضريبــة قيمــة مضافــة 
اى قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات أو لوائــح تنفيذيــة فــى الممكلــة العربيــة 

الســعودية فــى الوقــت الحالــى وأى ضريبــة إضافيــة مماثلــة.

نظام ضريبة القيمة المضافة:
ــم  ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــادر بموج ــة الص ــة المضاف ــة القيم ــام ضريب ــو نظ ه
)م/113( وتاريــخ 2/11/1438هـــ والئحتــه التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة وكافــة 
تعديالتهمــا مــن وقــت ألخــر، وبصــورة عامــة، أى قوانيــن أو أنظمــة أو تعليمــات 
أو لوائــح تنفيذيــة تفــرض أو لهــا عالقــة بفــرض أو بــإدارة ضريبــة القيمــة المضافــة 

ــة الســعودية. علــى الســلع والخدمــات فــى المملكــة العربي

مقابل التوريد الخالص من ضريبة القيمة المضافة:
ــد” فــى تشــريعات ضريبــة  إلســتبعاد أى شــك وبالرغــم مــن تعريــف “مقابــل التوري
القيمــة المضافــة ومــا لــم ينــص صراحــًة فــى هــذه اإلتفاقيــة علــى خــالف ذلــك، 
فــإن أى هامــش ربــح، أو أســعار، أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقــًا لهــذه اإلتفاقيــة تعتبــر 
خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة. كمــا أن كافــة المبالــغ تعتبــر خالصــة مــن اية 
ضرائــب قــد يتــم فرضهــا فــى المســتقبل )بمــا فــى ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة(. 
وفــور تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، يكــون للبنــك األهلــي الســعودي الحــق 
فــى التحصيــل مــن العميــل ضريبــة القيمــة المضافــة التــى يكــون ملزمــًا بتحصيلهــا 

البنــك األهلــي الســعودي طبقــًا لتشــريعات ضريبــة القيمــة المضافــة. 

 2.  استخدام عالمات الشبكة السعودية 
للمدفوعات:

يمنــح بنــك التاجــر بموجــب هــذه االتفاقيــة التاجــر ترخيصــًا حصريــًا وغيــر قابــل   .1
للتنــازل عنــه الســتخدام عالمــة الشــبكة الســعودية للمدفوعــات أو أي 
عالمــات تجاريــة أخــرى قــد تختارهــا مؤسســة النقــد مــن وقــت آلخــر فــي 
المعامــالت ذات العالقــة بخدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية 
للمدفوعــات، والتــي ينفذهــا التاجــر وفقــًا لشــروط بنــك التاجــر فــي هــذه 
الخصــوص. وبموجــب ذلــك، يتعهــد التاجــر بعــدم االحتجــاج أو المطالبــة بحــق 
ــرض  ــازع ويعت ــات، أو أن ين ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة الش ــه لعالم امتالك

ــة عالمــة الشــبكة الســعودية للمدفوعــات. ــة وصالحي فــي ملكي

مــن المتفــق عليــه أن عالمــة الشــبكة الســعودية للمدفوعــات أو أيــة   .2
عالمــات تجاريــة أخــرى قــد يختارهــا البنــك المركــزي الســعودي مــن وقــت 
آلخــر هــي ملــك حصــري للشــبكة الســعودية للمدفعــات، وأن علــى التاجــر 

ــه. ــرح ب ــو مص ــا ه ــر م ــي غي ــة ف ــتعمال للعالم ــن أي اس ــاع ع االمتن

 3.  تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات:

يقــوم بنــك التاجــر بتركيــب أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية   .1
ــة أو  للمدفوعــات فــي فــرع التاجــر وفقــًا لشــروط وأحــكام هــذه االتفاقي
أيــة شــروط وأحــكام تضــاف إليهــا أو تكملهــا، وذلــك بحســب مــا يتــم إدخاله 
ــة  ــح تتضمنهــا أدل ــة لوائ ــالت مــن وقــت آلخــر، ووفقــًا ألي عليهــا مــن تعدي
التشــغيل مــن وقــت آلخــر. ووفقــًا للفقــرة )ج( مــن هــذه الشــروط والفقــرة 
)ج( مــن الشــرط )19(، يتحمــل بنــك التاجــر جميــع نفقــات وتكاليــف تركيــب 
وصيانــة أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات 

ــوازم األجهــزة. ــر ل وتوفي
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2. The Merchant hereby authorises The Acquiring Bank to procure 
or lease the MADA-POS Terminal and to see that it is installed 
at The Merchant’s outlet at the site, or sites, mutually agreed 
upon between The Acquiring Bank and The Merchant by either 
The Acquiring Bank or by a third party appointed by The Acquiring 
Bank. The Merchant further guarantees to The Acquiring Bank 
the exclusive right to install and connect MADA-POS Terminals 
at any of The Merchant’s outlet(s) agreed with The Merchants 
Bank. Namely, no other Acquiring Bank will be permitted to install 
MADA-POS Terminals at such outlets.

3. The Merchant shall at his own expense, and before the agreed 
time of installation, prepare and provide the necessary power 
points, telecommunications lines points, PoS data chips(SIM 
Cards) and space for the MADA-POS Terminal (including signage 
& supporting advertising literature, where required) on the agreed 
site or sites at The Merchant’s Outlet. Any other infrastructure 
requirements (i.e. telecommunications) are to be provided by 
mutual agreement with the Acquiring Bank and/or it’s approved 
agents.

4. The Acquiring Bank shall at its own expense provide the MADA-
POS Terminal(s), including signage, marketing & advertising 
material, together with education in respect of MADA-POS 
rules and responsibilities, as stipulated by MADA, subject to the 
payment of fees as specified in the Statement of Charges. 

5. The Merchant has to ensure that the terminals installed or 
maintained are related to SNB, and in case Vendors have installed 
terminals related to other banks, SNB will not be responsible 
for such incidents; however, it will be under the Merchant’s 
responsibility.

4. Ownership of MADA-POS Terminals

The Merchant agrees that only The Acquiring Bank supplied  
MADA-POS Terminals will used for conducting MADA-POS transactions. 

1. The Merchant should not make use of SNB ’s logo or any materials 
containing SNB ’s logo before obtaining the bank’s permission.

2. The Merchant shall take proper and reasonable care of any MADA-
POS Terminal supplied by The Acquiring Bank and shall exercise 
due care, diligence and caution to prevent unauthorized access 
to the MADA-POS Terminal and/or system and shall not tamper, 
or procure or permit others to tamper in any way with the MADA-
POS Terminal.

3. The Merchant shall not, or attempt to, sell, assign, mortgage, charge 
or otherwise dispose of or encumber in any manner whatsoever, 
the Acquiring Bank’s supplied MADA-POS Terminal, or in any 
interest therein, or permit any of the MADA-POS Terminal or any 
interest to be sold, assigned, mortgaged, charged or otherwise 
encumbered or permit a lien to arise in respect thereof. In case the 
Merchant committed any of the aforementioned actions, this shall 
be considered as a breach of one of the terms and conditions of this 
Agreement by the Merchant, and the Merchant shall be liable towards 
that and the Acquiring Bank shall be entitled to charge the Merchant 
with the value of the MADA-POS Terminal/s in addition to the proper 
compensation. Also, The Merchant shall not part with possession 
and/or control over such supplied MADA-POS Terminals, including 
any signage, marketing or advertising material, except in accordance 
with the terms of this Agreement or with express permission from 
The Acquiring Bank.

بموجــب هــذه االتفاقيــة، يخــول التاجــر بنــك التاجــر بالتعاقــد وتأميــن أجهــزة   .2
نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات والتأكــد مــن تركيبهــا 
ــك التاجــر،  ــن التاجــر وبن ــه بي فــي فــرع التاجــر أو فــي الموقــع المتفــق علي
وذلــك إمــا مــن قبــل بنــك التاجــر أو مــن قبــل طــرف آخــر يعينــه بنــك التاجــر. 
ــزة  ــل أجه ــب وتوصي ــي تركي ــام ف ــق الت ــره الح ــر دون غي ــن التاج ــا يضم كم
نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات فــي فرع/فــروع التاجر؛ 
ــع التابعــة  ــب أجهــزة نقــاط البي ــك آخــر ســلطة تركي ــث ال يكــون ألي بن بحي

ــل هــذه الفــروع أو المواقــع. للشــبكة الســعودية للمدفوعــات فــي مث

ــه لتركيــب  ــل الموعــد المتفــق علي ــه الخاصــة وقب يتحمــل التاجــر علــى نفقت  .3
أجهــزة نقــاط البيــع، مصاريــف توفيــر وتجهيــز نقــاط التيــار الكهربائــي، ونقــاط 
خطــوط االتصــاالت، وشــرائح البيانــات الخاصــة بنقــاط البيــع، والمســاحة 
الازمــة لجهــاز نقــاط البيــع التابــع للشــبكة الســعودية للمدفوعــات (بمــا في 
ذلــك الشــعار الصــوري والشــعار النصــي والعامــة واإلعــان المكتــوب فــي 
المــكان المتفــق عليــه وبالصيغــة المتفــق عليهــا) فــي الموقــع أو المواقــع 
ــات أخــرى  ــة متطلب ــة أي ــم تلبي ــى أن يت المتفــق عليهــا فــي فــرع التاجــر، عل
للبنيــة التحتيــة (مثــال: وســائل االتصــاالت) مــن خــال اتفاقيــة مشــتركة بيــن 

بنــك التاجــر و/أو أي مــن وكائــه المعتمديــن.

ــبكة  ــة للش ــع التابع ــاط البي ــزة نق ــر أجه ــف توفي ــر مصاري ــك التاج ــل بن يتحم  .4
الســعودية للمدفوعــات (بمــا فــي ذلــك الشــعار الصــوري والشــعار النصــي 
والتســويق والمــواد الدعائيــة والتثقيفيــة) وفقــًا لقواعــد نظــام البيــع التابــع 
ــي  ــددة ف ــوم المح ــداد الرس ــرط س ــات، وبش ــعودية للمدفوع ــبكة الس للش

ــات. ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــوم الش ــدول رس ج

ــم تركيبهــا أو صيانتهــا تخــص  ــي يت ــى التاجــر التأكــد مــن أن األجهــزة الت عل  .5
البنــك األهلــي الســعودي. وفــي حالــة تركيــب أجهــزة مــن قبــل الشــركة 
المــوردة تخــص بنــوك اخــرى، فــا عاقــة للبنــك األهلــي الســعودي بهــذا 
اإلجــراء مطلقــا وتقــع المســؤولية علــى عاتــق التاجــر؛ نظــرًا لســوء عمليــات 

ــدى منفــذ التاجــر. ــة ل الرقاب

 4.  ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات:

الســعودية  للشــبكة  التابعــة  البيــع  نقــاط  أجهــزة  باســتخدام  التاجــر  يتعهــد 
للمدفوعــات والتــي يوفرهــا بنــك التاجــر لتنفيــذ عمليــات نقــاط البيــع داخــل 

للمدفوعــات. الســعودية  الشــبكة 

ــعار  ــل ش ــة تحم ــائل إعاني ــة وس ــويق أي ــرض أو تس ــدم ع ــر بع ــد التاج يتعه  .1
االبنــك األهلــي الســعودي قبــل الرجــوع لبنــك التاجــر. وفــي حالــة حــدوث 
ذلــك، علــى التاجــر تحمــل كافــة العقوبــات التــي يفرضهــا البنــك جــراء هــذا 

ــرف. التص

للشــبكة  التابعــة  البيــع  نقــاط  بالمحافظــة علــى أجهــزة  التاجــر  يتعهــد   .2
الســعودية للمدفوعــات واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لمنــع أي مســاس 
بأجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، كمــا يتعهــد 
ــأي شــكل. وال  ــث بهــذه األجهــزة ب ــن بالعب ــث أو الســماح آلخري بعــدم العب
يجــوز للتاجــر التخلــي عــن حيــازة وحمايــة أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة 
الســعودية للمدفوعــات بمــا فــي ذلــك أي شــعار أو مــواد تســويقية أو 
ــل  ــب تخوي ــة، أو بموج ــذه االتفاقي ــروط ه ــكام وش ــًا ألح ــة، إال وفق دعائي

ــك. ــر بذل ــك التاج ــن بن ــمي م رس

ــعودية  ــبكة الس ــة للش ــع التابع ــاط البي ــزة نق ــع أجه ــدم بي ــر بع ــد التاج يتعه  .3
ــا أو  ــا أو رهنه ــل ملكيته ــر أو تحوي ــك التاج ــن بن ــة م ــات والمقدم للمدفوع
ــكل  ــأي ش ــبء ب ــا أي ع ــا أو تحميله ــرف فيه ــا أو التص ــوم عليه ــب رس طل
مــن األشــكال أو اســتغال أي صلحــة فيهــا بمــا يخالــف هــذه االتفاقيــة أو 
ــبب  ــا ألي س ــازل عنه ــا أو التن ــا أو رهنه ــل ملكيته ــا أو تحوي ــماح ببيعه الس
مــن األســباب. وفــي حالــة حــدوث أي ممــا ذكــر، يعتبــر التاجــر مخــًا بشــروط 
وأحــكام هــذه االتفاقيــة ويتحمــل التاجــر المســئولية المدنيــة والجنائيــة 
حيــال ذلــك، ويحــق لبنــك التاجــر تحميــل قيمــة الجهاز/األجهــزة علــى التاجــر 

ــرف. ــذا التص ــراء ه ــه ج ــبة علي ــة المناس ــض أو الغرام ــرض التعوي وف
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4. All MADA-POS software and keys facilitated by The Acquiring 
Bank shall on cancellation of this Agreement be removed or 
erased.

5. The Merchant MADA-POS Terminals are provided under the Terms 
& Conditions laid down in this AGREEMENT by the Acquiring Bank, 
and conforming to MADA rules.

5. Account with Merchant’s Bank
1. The Merchant shall designate an account, or accounts, (known 

as the Merchant Account) for the purpose of MADA-POS 
transactions with The Merchant’s Bank (It must be a Commercial 
Account not Individual account).The Merchant confirms that it 
has an existing and ongoing commercial relationship with The 
Acquiring Bank and further authorizes The Acquiring Bank to 
disclose this relationship to the banking authorities for The 
Merchant’s registration to MADA.

2. When The Merchant designates an account for the purpose of 
MADA-POS transactions, The Merchant shall comply with the 
procedures laid down within the supplied rules applicable to the 
opening and maintenance such an account. 

3. It is hereby agreed that The Merchant’s Bank may, and without 
liability or limit, refuse any or all transactions from, or to, the 
Merchant’s account with The Merchant’s Bank. It is hereby 
understood and agreed by the parties hereto that no liability shall 
be imputed upon The Acquiring Bank for limiting or refusing any 
or all transactions from, or to, The Merchant’s account.

4. If, for any reason whatsoever, The Bank ceases to be an Acquiring 
Bank, The Merchant shall forthwith upon receipt of written notice 
thereof from The Bank, commence discussions with any of the 
other Acquiring Banks the subject of reassignment of MADA-POS 
transactions.

6.  MADA Payment Card or PIN Driven  
Transactions:

If the Cardholder has a chip card or PIN driven magnetic strip card, and it 
is used in conjunction with a Terminal supplied by The Acquiring Bank, 
the provisions of this Agreement, where relevant, will apply to the use 
of such card.

7. General Obligations of The Merchant:

The Merchant shall:
1.  Merchant shall not photo copy or scan or save any information of 

the credit/debit card.

2. Supply the goods and/or services of The Merchant to the 
Cardholder who effects a MADA-POS transaction at the cash 
prices of The Merchant, subject to any applicable discounts 
without imposition of any surcharge, special charge or taking 
any security from the Cardholder in relation to such transactions 
either with MADA cards, Credit Cards or any other approved 
payment cards.

3. Not use the MADA-POS Terminal for any other business and only 
for transactions directly associated with the Merchants Outlet 
address and Commercial Registration Number as defined in this 
Agreement.

4. (Ensure that their Merchant’s trading/brand name and outlet 
location is printed clearly on the MADA-POS Receipt, and is 
correct.

يتوجــب حــذف أو مســح جميــع البرمجيــات والرمــوز ومفاتيــح البرمجــة   .4
الخاصــة بأنظمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات 
والتــي تــم تهيئتهــا مــن طــرف بنــك التاجــر عنــد الغــاء هــذه االتفاقيــة.

يتــم منــح أجهــزة نقــاط البيع التابعة للشــبكة الســعودية للمدفوعات بواســطة   .5
بنــك التاجــر وفقــًا للشــروط واألحــكام المذكــورة فــي هــذه االتفاقيــة 

ــات. ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــد الش ــي قواع ــرد ف ــا ي ــزام بم وبااللت

5. فتح حساب لدى بنك التاجر:
يقــوم التاجــر بفتــح حســاب أو عــدة حســابات (ُتعــرف بحســابات التاجــر) لــدى   .1
بنــك التاجــر بهــدف إجــراء العمليــات الخاصــة بنقــاط البيــع التابعــة للشــبكة 
ــابًا  ــس حس ــًا، ولي ــابًا تجاري ــون حس ــترط أن يك ــات، ويش ــعودية للمدفوع الس
ــة قائمــة ومســتمرة  ــه عاقــة تجاري ــأن لدي ــث يشــهد التاجــر ب شــخصيًا، وحي
العاقــة  عــن هــذه  باإلفصــاح  التاجــر  بنــك  ويفــوض  التاجــر،  بنــك  مــع 
للســلطات المصرفيــة الرســمية بالنســبة لتســجيل التاجــر واشــتراكه فــي 

الشــبكة الســعودية للمدفوعــات.

ــة  ــع التابع ــاط البي ــة نق ــات خدم ــاب لعملي ــص حس ــر بتخصي ــام التاج ــد قي عن  .2
للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، فإنه يتعهد بااللتــزام باإلجــراءات المنصوص 

ــه. ــاظ ب ــاب واالحتف ــح الحس ــات فت ــد وتطبيق ــي قواع ــا ف عليه

يحــق لبنــك التاجــر، ودون أدنــى مســؤولية أو حــد مــن الحــدود، رفــض أي من/  .3
أو جميــع العمليــات الخاصــة بحســاب التاجــر لــدى بنــك التاجــر، ســواء كانــت 
ــد مــن/أو فــي ذلــك الحســاب. ومــن المعلــوم  تلــك العمليــات تتضمــن القي
والمتفــق عليــه مــن قبــل طرفــي هــذه االتفاقيــة علــى أنــه ال يجــوز تحميــل 
بنــك التاجــر أيــة مســؤولية نتيجــة لقيامــه بتحديــد أو رفــض أي مــن/أو جميــع 

العمليــات الخاصــة بحســاب التاجــر الخــاص بمعامــات خدمــة نقــاط البيــع.

إذا حــدث أن ألغيــت عضويــة البنــك في الشــبكة الســعودية للمدفوعــات ولم   .4
يعــد البنــك بنــكًا معنيــًا (عضــوًا فــي الشــبكة الســعودية للمدفوعــات)، فــإن 
التاجــر ســيقوم فــورًا باســتام إشــعار مكتــوب بذلــك من البنــك بتحديــد وتعيين 
أي مــن البنــوك األعضــاء فــي الشــبكة الســعودية للمدفوعــات بالعمــل على 

تشــغيل خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات.

 6.  بطاقات الدفع الحاملة لشعار الشبكة 
 السعودية للمدفوعات أو العمليات 

المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية 
إذا كان لــدى حامــل البطاقــة شــريحة أو بطاقــة ذات شــريط ممغنــط برقــم 
ســري ويمكــن اســتخدامها عبــر أجهــزة يقدمهــا بنــك التاجــر، فــإن شــروط وأحــكام 
هــذه االتفاقيــة ذات العاقــة يتــم تطبيقهــا عنــد اســتخدام مثــل هــذا النــوع مــن 

ــات. البطاق

7. التزامات عامة على التاجر:

يجب على التاجر:
المعلومــات  تســجيل  أو  نســخها  أو  االئتمانيــة  البطاقــات  تصويــر  عــدم   .1 

السرية فيها

تقديــم بضائــع و/أو خدمــات التاجــر إلــى حامــل البطاقــة الــذي يقــوم بعملية   .2
ــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات،  ــر خدمــة نقــاط البي الشــراء عب
وذلــك بأســعار البيــع نقــدًا الخاصــة بالتاجــر مــع منــح أيــة خصومــات مطبقــة 
مــن قبــل التاجــر، ودون فــرض أيــة زيــادة علــى أســعار البيــع نقــدًا أو تقاضــي 
أيــة عمولــة أو تأميــن مــن حامــل البطاقــة بخصــوص هــذه العمليــة، ســواء 
البطاقــات  و/أو  للمدفوعــات  الســعودية  الشــبكة  بطاقــات  باســتخدام 

ــة أو أي بطاقــة دفــع اخــرى. االئتماني

عــدم اســتخدام أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعات   .3
ــي  ــرة الت ــات المباش ــط للعملي ــتخدامها فق ــرى، واس ــال أخ ــة أعم ــي أي ف
ــي  ــه ف ــوص علي ــو منص ــا ه ــاري كم ــجله التج ــم س ــر ورق ــرع التاج ــص ف تخ

ــة. ــذه االتفاقي ه

التأكــد مــن أن اســم التاجــر أو عامتــه المســجلة أو موقــع فروعــه مطبوعــة   .4
بوضــوح علــى إيصــال نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات 

وبصــورة صحيحــة.
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5. Not set any minimum or maximum amounts in respect of 
transaction values for a customer using a MADA-POS Card.

6. Confirm that the MADA-POS equipment and media provided by 
The Acquiring Bank or approved by The Acquiring Bank will be 
used by The Merchant strictly in accordance with the rules and 
regulations of MADA or any other card scheme agreement.

7. Ensure that any supplied MADA-POS equipment is used with due 
skill and care, and only in the manner and for the purpose in which 
it is designed and intended. Additionally, in the case of wireless 
MADA-POS Terminals, ensure that the equipment is kept fully 
charged and stored in a safe place.

8. Be responsible for the control and use of The Merchant supervisor 
card(s) and/or PIN(s) and indemnifies The Acquiring Bank and 
agrees to hold The Acquiring Bank harmless against any direct 
or indirect damage, loss, claims costs and expenses incurred or 
suffered by The Acquiring Bank as a result or in connection with 
the use of The Merchant supervisor card(s) and/or PIN(s).

9. Be responsible for ensuring that MADA Payment Cards and Credit 
Cards or any other payment cards are used for performing PoS 
transactions only.

10. Not make any warranty or representation whatsoever in relation 
to the goods and/or services supplied by The Merchant which 
may bind The Acquiring Bank liable in anyway whatsoever.

11. Not make any alteration or modifications to the MADA-POS 
Terminal(s), nor affix or install any accessories, equipment or 
device thereon or thereto, unless otherwise agreed in writing 
with the Acquiring Bank.

12. Only use the MADA-POS Terminal(s) provided and not use any 
other card reading device;

13. Not require any Cardholder to pay any part of the fees (Whether 
amount originated from MADA card, Credit Card or any other 
payment card) which The Merchant may be liable to pay 
hereunder, whether an increase of price or otherwise, or pay 
any contemporaneous finance charge in connection with the 
transaction in which the MADA Payment Card is used or any other 
fees that the Acquiring Bank may impose on the Merchant.

14. Ensure that the MADA-POS Terminals are operated only by The 
Merchant’s authorized and trained employees.

15. Ensure that the MADA-POS Terminal password (e.g. as used for 
refunds) is restricted to only suitably qualified senior personnel. 
Misuse of the Terminal password by Merchant staff fully 
indemnifies The Acquiring Bank from and against all actions, 
claims, losses, charges, costs and damages which The Acquiring 
Bank may suffer or incur as a result of The Merchants failure 
to comply with such password controls, and in case of misusing 
the password or any associated PoS functionality, the Merchant 
agrees to bear all financial losses, damages and/or cost that 
result from such action.

16. At all times observe and ensure that every member of Merchant 
staff involved with performing MADA-POS transactions observes, 
at all times, the procedures contained within the Operating 
Manuals.

ــع  ــاط البي ــة نق ــات خدم ــة عملي ــى لقيم ــى أو أعل ــد أدن ــرض أي ح ــدم ف ع  .5
التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات علــى حامــل البطاقــة الــذي يرغــب 
ــات. ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة للش ــع التابع ــاط البي ــة نق ــتخدام خدم بإس

التأكــد مــن أن أجهــزة والوســائل الخاصــة بخدمــة نقــاط البيــع التابعــة   .6
ــك التاجــر أو المعتمــدة  للشــبكة الســعودية للمدفوعــات المقدمــة مــن بن
منــه ستســتخدم فقــط مــن قبــل التاجــر وفقــًا للوائــح وقواعــد الشــبكة 
الســعودية للمدفوعــات أو أي اتفاقيــة تعامــل ببطاقــات دفــع أخــرى.

التأكــد مــن اســتخدام أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية   .7
للمدفوعــات بــكل دقــة ومهــارة وعنايــة وللغــرض الــذي وضعــت مــن أجلــه. 
وفــي حالــة األجهــزة الاســلكية لنقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية 

ــن. ــكان آم ــي م ــا ف ــحنها ووضعه ــن ش ــد م ــب التأك ــات، فيج للمدفوع

تولــي مســؤولية مراقبــة واســتخدام بطاقة/بطاقــات التاجــر اإلشــرافية وعن   .8
الرقــم الســري/األرقام الســرية وضمــان تعويــض بنــك التاجــر والموافقــة 
علــى حمايتــه وإبقائــه بعيــدًا عــن أي ضــرر مباشــر أو غيــر مباشــر، أو خســارة أو 
مطالبــات أو ألي تكاليــف أو نفقــات يتحملهــا بنــك التاجــر نتيجــة اســتخدام 

بطاقة/بطاقــات التاجــر اإلشــرافية أو رقمه/أرقامــه الســرية.

تحمــل المســؤولية عــن ضمــان اســتخدام بطاقــات الشــبكة الســعودية   .9
للمدفوعــات و/أو البطاقــات االئتمانيــة وأي بطاقــات دفــع اخــرى ألداء 
معامــات خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات 

ــط. فق

عــدم تقديــم أي ضمــان أو تحميــل بنــك التاجــر أيــة مســؤولية مــن أي   .10
ــل التاجــر علــى  ــق بالســلع و/أو الخدمــات المقدمــة مــن قب ــوع فيمــا يتعل ن

اإلطــاق.

عــدم إجــراء أي تغييــر أو تعديــات علــى أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة   .11
الســعودية للمدفوعــات، أو وضــع أو تثبيــت أي ملحقــات أو معــدات أو 
ــك التاجــر. ــًا مــع بن ــم يتفــق علــى خــاف ذلــك خطي أجهــزة ملحقــة بهــا، مــا ل

اســتخدام أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات   .12
ــع  ــات الدف ــراءة بطاق ــر لق ــاز آخ ــتخدام أي جه ــدم اس ــط، وع ــة فق المقدم

األخــرى. 

ــعودية  ــبكة الس ــات الش ــت بطاق ــواء كان ــة (س ــل البطاق ــل حام ــدم تحمي ع  .13
للمدفوعــات و/أو البطاقــات االئتمانيــة وأيــة بطاقــات دفــع أخــرى) أي 
ــي قــد يكــون التاجــر مســؤواًل عــن دفعهــا بموجــب  جــزء مــن الرســوم الت
هــذه االتفاقيــة، ســواء بزيــادة األســعار أو فــرض رســوم يفرضهــا بنــك التاجــر 
علــى التاجــر أو غيــر ذلــك، أو دفــع أي تكلفــة تمويــل مطلوبــة تتعلــق 
بالبطاقــات المســتخدمة عبــر أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية 

للمدفوعــات.

التأكــد مــن أن أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات   .14
ــن  ــم والمدربي ــرح له ــر المص ــي التاج ــل موظف ــن قب ــط م ــغيلها فق ــم تش يت
علــى ذلــك. وفــي حالــة عــدم إجــراء أي عمليــات علــى جهاز/أجهــزة نقــاط 

ــك ســحب الجهــاز دون إشــعار مســبق. ــرة شــهر، يحــق للبن ــع لفت البي

ــع التابعــة للشــبكة  التأكــد مــن أن كلمــة المــرور الخاصــة بجهــاز نقــاط البي  .15
الســعودية للمدفوعــات (علــى ســبيل المثــال، عندمــا تســتخدم فــي اســترجاع 
المبالــغ عبــر خدمــة نقــاط البيــع) تقتصــر فقــط علــى كبــار الموظفيــن 
المؤهليــن تأهيــًا مناســبًا؛ حيــث أن أيــة إســاءة الســتخدام كلمــة المــرور مــن 
ــف  ــوم والتكالي ــائر والرس ــر الخس ــك التاج ــق ببن ــن أن تلح ــر، يمك ــرف التاج ط
ــزام  ــي االلت ــر ف ــل التاج ــراء فش ــر ج ــك التاج ــا بن ــي منه ــي يعان ــرار الت واألض
ــرار  ــة األض ــر كاف ــل التاج ــك، تحم ــى ذل ــب عل ــر. و يترت ــة الس ــط كلم بضواب
والتعويضــات والخســائر وجميــع التبعــات (المذكــورة فــي نفــس البنــد ص) 
ــك نتيجــة ســوء اســتخدام الرقــم الســري. ــك التاجــر، وذل ــي قــد تلحــق بن الت

ــع  ــاط البي ــة نق ــات خدم ــاء أداء معام ــر أثن ــي التاج ــة موظف ــان مراقب ضم  .16
ــد  ــات، والتأك ــع األوق ــي جمي ــات ف ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة للش التابع

ــغيل. ــات التش ــي كتيب ــواردة ف ــراءات ال ــم لإلج ــن اتباعه م
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17. Shall agree that it will always be responsible for the actions of its 
employees in respect of performing MADA-POS transactions.

18. Indemnify The Acquiring Bank against any liability arising from 
any dispute with the cardholder regarding goods and/or services 
purchased by means of a MADA Payment Card transaction. 

19. Ensure that the reconciliation function provided within the 
MADA-POS Terminal(s) is performed daily and adhere to the 
reconciliation rules as stipulated by The Acquiring Bank. The 
Merchant shall inform The Acquiring Bank immediately (or at start 
of the next working day) if it is unable to perform reconciliation, 
and the reason(s) thereof. In addtion, the transaction amount 
will be credited to merchant’s account with 48 hours from the 
terminal(s) reconciliation date. 

20. Failure to do the daily reconciliation by the Merchant, The 
Merchant will fully indemnify The Acquiring Bank from and against 
all actions, claims, losses, charges, costs and damages which The 
Acquiring Bank may suffer or incur as a result of The Merchants 
failure to comply with timely receipt/bank reconciliation. 

21 Not misrepresent the attributes and/or operability of the MADA-
POS Terminal; in the case of the MADA-POS terminal not working, 
or perceived not to work by the Merchant, a sign indicating ‘Cash 
Only’ should be displayed, after obtaining permission for same 
from the Acquiring Bank. No reference should be made to SAMA, 
the Acquiring Banker and the telecoms provider. Permission 
to post the sign must be obtained from the Acquiring Bank in 
advance.

22. Not submit any MADA-POS transaction for the purpose of 
obtaining or providing a cash advance, unless authorised by 
The Acquiring Bank to do so and the transaction is approved as 
Purchase with Cash-Back, and shall agree that any such act shall 
be immediate grounds for termination (See Section 34, below).

23. Assumes the responsibility for secure storage (an environment 
where the temperature never exceeds 25°C and the humidity 
is kept below 20%) of all MADA-POS Receipts for a period of 2 
(two) years after the transaction date. Failure to provide The 
Acquiring Bank with requested documentation (in readable form) 
within, and no later than, 5 (five) bank business days after receipt 
of such request may result in the MADA-POS transaction being 
charged back to The Merchant, and The Acquiring Bank shall have 
the right to debit The Merchant’s account(s) for the full amount 
of the MADA-POS transaction in question.

24. Certify that it will not enter into any other MADA Merchant 
Agreements for The Merchant’s outlet(s) designated in this 
Agreement. 

25. Ensure that the Acquiring Bank is kept informed of any changes 
(telephone, fax numbers, persons in charge, etc) is respect of the 
day-to-day operations of the MADA-POS service within their 
premises. 

26. Allow the Acquiring Bank to make changes to the Merchant Floor 
Limit and to set the Floor Limit to the value as dictated by scheme 
rules.

27. Understands that enabling the refund function is decided by 
Acquiring Bank and the Bank has the right to suspend this 
function at any time. In addition, the refund function should be 
used only according to the instructions provided by the Bank and 
that the merchant is aware of the risk associated with the use of 
the Refund function (if enabled). 

ــه  ــى أن التاجــر ســيكون دائمــا مســؤواًل عــن تصرفــات موظفي االتفــاق عل  .17
للشــبكة  التابعــة  البيــع  نقــاط  خدمــة  معامــات  بــأداء  يتعلــق  فيمــا 
ــث  ــن حي ــد م ــة النق ــات مؤسس ــزم بتعليم ــات، وأن يلت ــعودية للمدفوع الس

مطابقــة هويــة حامــل البطاقــة مــع حامــل البطاقــة االئتمانيــة. 

تعويــض بنــك التاجــر عــن أي مســؤولية ناجمــة عــن أي خــاف مــع حامــل   .18
البطاقــة فيمــا يتعلــق بالســلع و/أو الخدمــات التــي تــم شــراؤها عــن طريــق 
ــات  ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة للش ــع التابع ــاط البي ــة نق ــات خدم معام

التــي تمــت ببطاقــة الدفــع.

ــع التابعــة للشــبكة  ــة ألجهــزة نقــاط البي ــة الموازن التأكــد مــن إتمــام عملي  .19
الســعودية للمدفوعــات بصــورة يوميــة والتمســك بقواعــد الموازنــة علــى 
ــاغ  ــر إب ــى التاج ــب عل ــر. ويج ــك التاج ــل بن ــن قب ــه م ــوص علي ــو المنص النح
ــه  ــدم قدرت ــن ع ــي) م ــل التال ــوم العم ــة ي ــي بداي ــده (أو ف ــور تأك ــك ف البن
مبالــغ  إيــداع  يتــم  الســبب. حيــث  وإيضــاح  الموازنــة  أداء عمليــة  علــى 

ــة. ــخ الموازن ــن تاري ــاعه م ــال 48 س ــر خ ــاب التاج ــي حس ــات ف العملي

فــي حــال عــدم قيــام التاجــر بعمليــة الموازنــة اليوميــة، يتــم ضمــان تعويــض   .20
بنــك التاجــر عــن وضــد جميــع اإلجــراءات، والمطالبــات والخســائر والرســوم 
والتكاليــف واألضــرار التــي قــد يتعــرض لهــا بنــك التاجــر أو يتكبدهــا نتيجــة 
عــدم قيــام التاجــر بتســوية إيصــاالت المعامات/البنــك المعنــّي فــي 

وقتهــا.

ــة  ــع التابع ــاط البي ــزة نق ــغيل أجه ــس تش ــمات و/أو أس ــف س ــدم تحري ع  .21
للشــبكة الســعودية للمدفوعــات. وفــي حــال عطــل أي مــن هــذه األجهــزة 
ــى »نقــد فقــط«،  ــاغ التاجــر بعطــل الجهــاز أو ظهــور عامــة تشــير إل أو إب
ــدم  ــرف، وع ــًا للتص ــر مقدم ــك التاج ــن بن ــى إذن م ــول عل ــب الحص ــه يج فإن

ــاالت.  ــزود االتص ــعودي أو م ــزي الس ــك المرك ــاغ البن إب

عــدم اســتخدام أي عمليــة مــن عمليــات خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة   .22
ــر نقــد مقدمــًا، مــا  ــى أو توفي الســعودية للمدفوعــات بغــرض الحصــول عل
لــم يــأذن بذلــك بنــك التاجــر والعمليــة مقبولــة كعمليــة شــراء مــع الحصــول 
علــى النقــد (Purchase with Cashback)، وأي عمــل مــن هــذا القبيــل 

ــاه). ــة (أنظــر القســم 34 أدن ســيكون ســببًا إلنهــاء فــوري لاتفاقي

ــاط  ــة نق ــات خدم ــاالت عملي ــع إيص ــن لجمي ــن اآلم ــن التخزي ــؤولية ع المس  .23
البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات (درجــة الحــرارة ال تتجــاوز 25 
درجــة مئويــة، واالحتفــاظ بنســبة رطوبــة أقــل مــن 20٪) لمــدة ســنتين مــن 
تاريــخ إتمــام العمليــة، وإمــداد بنــك التاجــر بالوثائــق المطلوبــة (فــي شــكل 
ــة)  ــاوز (خمس ــا ال يتج ــرة، وبم ــذه الفت ــال ه ــب خ ــال الطل ــي ح ــروء) ف مق
ــغ  ــم مبل ــم خص ــه يت ــب، وإال فإن ــذا الطل ــل ه ــتام مث ــد اس ــل بع ــام عم أي
العمليــة التــي تتــم وفقــًا لخدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية 
ــن  ــحب م ــي الس ــق ف ــر الح ــك التاج ــون لبن ــر، ويك ــن التاج ــات م للمدفوع

ــأن. ــذا الش ــة به ــغ العملي ــل مبل ــر لكام ــابات التاج ــاب أو حس حس

ــل  ــرى داخ ــة أخ ــات تجاري ــي أي اتفاق ــول ف ــدم الدخ ــى ع ــة عل المصادق  .24
الشــبكة الســعودية للمدفوعــات فيمــا يخــص فــروع التاجــر المذكــورة فــي 

ــة. ــذه االتفاقي ه

ضمــان إبقــاء بنــك التاجــر علــى علم بــأي تغييــرات (أرقــام الهاتــف والفاكس،   .25
واألشــخاص فــي موقــع المســؤولية، إلــخ) وفقــًا للعمليــات اليوميــة داخــل 
خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات وفــي أماكــن 

عملهــم.

الســماح لبنــك التاجــر بإجــراء تغييــرات علــى الحــد األعلــى لقيمــة عمليــات   .26
ــق  ــد المتف ــه القواع ــا تملي ــًا لم ــد، وفق ــة الح ــقف لقيم ــع س ــراء ووض الش

ــا.  عليه

ــة إســترداد قيمــة الســلعة أو جــز منهــا والمنفــذة  معرفــة أن تفعيــل خاصي  .27
مــن خلــل أجهــزة نقــاط البيــع مــدى تتطلــب موافقــة مســبقة مــن البنــك 
المســتضيف – للخدمــة. وأن البنــك لديــه الحــق فــي تعليــق هــذه الخاصيــة 

فــي أي وقــت.
باإلضافــة إلــى ذلــك، خاصيــة اإلســترداد يجــب أن تســتخدم وفقــا للتعليمــات   
التــي المقدمــة مــن البنــك، وأن التاجــر علــى علــم بالمخاطــر المرتبطــة 

باســتخدام خاصيــة اإلســترداد (إذا كانــت مفعلــة).
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28. In case of any financial claims, Merchant should contact 
920000856 to generate a claim with a reference number. 

Taking into consideration the following actions:

• When generating a claim, ensure to capture terminal number 
correctly in the system (8) numbers. 

• For MADA & Credit Card claims, each has to be reported separately.

• For each transaction and/or reconciliation, a separate claim must 
be issued to avoid claim rejection. 

• Merchants must provide the bank with all required/related 
documents when opening a ticket to avoid claim rejection.

• For MADA claims, a copy of the transaction with its reconciliation 
must be opened separately and uploaded when generating the 
claim.

• MADA claims should be reported within 75 days of the disputed 
transaction’s date.

• Credit Cards Claims should be opened separately and without the 
reconciliation copy.

• Credit Cards claims should be reported within 7 days of the 
dispute transaction’s date.

• The Acquiring Bank has the right to deduct the transaction 
amount from the Merchants account in case of any objection 
received form the cardholder, and especially if the merchant fails 
to fulfill any of the mentioned clauses in this agreement.

• For Credit Card claims, the merchant shall attach a letter 
containing a commitment to pay the Credit Cards amounts which 
fall under the following terms:

• If the claim is generated after 3 days or more from the 
transaction date.

• If the receipt does not bear the card holder signature(s).
• The receipt(s) does not bear an authorization number. 
• Amending/registering the data of the Card holder manually 

on the receipt.

• Merchants have to contact AMEX directly for any financial claims, 
as such claims cannot be processed through SNB.

Avoid Credit Card Fraud 
The Merchant must adhere to the below strictly which will help 
in processing PoS transaction safely. The Acquiring Bank will not 
be responsible for any misuse of the terminal during or before the 
transaction. 

1. The Merchant has to ensure that the card is not forged or stolen 
by checking the followings: 

i. Compare the name on the bearer’s identity card or passport 
or residential permit with the name embossed on the credit 
card, where both names should match identically.

ii. Check the photo on the identity card, as well as comparing 
the name on the identity card with the name embossed  
on the Credit Card especially for transactions exceeding  
SR 5000.

2. The Merchant should not split the transaction amount on multiple 
transactions by suing one payment card whatsoever.

3. Inform the customer not to use his Credit Card incorrectly (i.e. A 
customer uses more than one Credit Card without knowing his/
her accounts balance).

ــاغ،  ــح ب ــر بفت ــزم التاج ــة، يلت ــات مالي ــات أو فروق ــود مطالب ــة وج ــي حال ف  .28
ــم  ــاظ برق ــم 920000856 واالحتف ــى الرق ــال عل ــق االتص ــن طري ــك ع وذل

ــب. ــة الطل ــة حال ــاغ لمراجع الب

مع األخذ في االعتبار المالحظات أدناه:

التأكــد مــن إدخــال رقــم جهــاز نقــاط البيــع بشــكل صحيــح عنــد فتــح البــاغ   • 
(8 ارقام).

تجنــب فتــح بــاغ يحــوي عــدة مطالبــات، حيــث يجــب فتــح بــاغ واحــد لــكل   •
جهــاز ولــكل تســوية و/أو عمليــة علــى حــدة، وذلــك لتجنــب رفــض البــاغ.

يجــب فصــل باغــات عمليــات الشــبكة الســعودية للمدفوعــات والبطاقــات   •
االئتمانيــة عنــد تقديمهــا.

ــال  ــب إقف ــة لتجن ــتندات ذات العاق ــع المس ــر جمي ــر توفي ــى التاج ــب عل يج  •
معالجــة. دون  البــاغ 

يجــب فتــح بــاغ لعمليــات الشــبكة الســعودية للمدفوعــات علــى حــدة مــع   •
إرســال صــورة العمليــة، باإلضافــة الــى التســوية الخاصــة بهــا عنــد المطالبات 

الماليــة. 

يجب فتح الباغات للشبكة السعودية خال 75 يومًا من تاريخ العملية.  •

يجــب فتــح باغــات عمليــات بطاقــات االئتمــان علــى حــدة مــع إرســال صــورة   •
ــة. ــط دون الموازن ــة فق العملي

يجب فتح الباغات للبطاقات االئتمانية خال 7 أيام من تاريخ العملية.  •

عــدم ممانعــة التاجــر فــي خصــم قيمــة العمليــة مــن الحســاب مباشــرة فــي   •
ــد مــن  ــد مخالفــة التاجــر ألي بن ــراض حامــل البطاقــة، وبخاصــة عن ــة اعت حال

ــود العقــد. بن

مبالــغ  بتحمــل  التاجــر  يتعهــد  وماســتركارد،  فيــزا  عمليــات  يخــص  فيمــا   •
ــف  ــي يخال االعتراضــات الخاصــة ببطاقــات الدفــع فــي كافــة الحــاالت الت

فيهــا أي بنــد مــن بنــود العقــد، وبخاصــة فــي الحــاالت التاليــة: 

إذا تم فتح باغ بعد 3 أيام من تاريخ العملية.   • 

عدم وجود توقيع حامل البطاقة على القسيمة.  •
القسيمة ال تحمل رقم تفويض.  •

تعديل/تسجيل بيانات حامل البطاقة يدويًا على القسيمة.  • 

ــم عــن طريــق البنــك  ــكان إكســبرس ال تت ــات أمري ــة لعملي ــات المالي المطالب  •
مباشــرة. إكســبرس  أمريــكان  بشــركة  االتصــال  ويجــب  األهلــي، 

تجنب عمليات االحتيال بالبطاقات االئتمانية:
علــى التاجــر االلتــزام بالتعليمــات واإلجــراءات التاليــة، والتــي مــن شــأنها المســاعدة 
فــي إتمــام العمليــات بصــورة آمنــة. ويقــر التاجــر بــأن بنــك التاجــر غيــر مســؤول بــأي 
حــال مــن األحــوال عــن نتيجــة تطبيــق (أو ســوء تطبيــق) ذلــك ، ويلتــزم التاجــر باألتى:

التأكد من أن البطاقة االئتمانية غير مزّورة أو مسروقة، وذلك بـ:  .1

مقارنــة االســم البــارز علــى البطاقــة مــع االســم المــدّون فــي الهويــة   .i
أو أي مســتند رســمي آخــر مثــل الهويــة الوطنيــة أو اإلقامــة أو جــواز 

الســفر والتأكــد مــن تطابقهمــا.
حامــل  مــع  الرســمي  المســتند  فــي  الظاهــرة  الصــورة  مقارنــة   .ii
البطاقــة، وبخاصــة العمليــات التــي تزيــد قيمتهــا عــن 5000 ريــال 

ســعودي.

ــة  ــة ائتماني ــات ببطاق ــدة عملي ــى ع ــراء عل ــة الش ــغ عملي ــيم مبل ــدم تقس ع  .2
واحــدة.

مراعــاة عــدم اســتخدام العميــل للبطاقــات االئتمانيــة بطريقــة عشــوائية   .3
وغيــر صحيحــة مثــل أن يســتخدم العميــل أكثــر مــن بطاقــة ائتمانيــة مــع عــدم 

ــاح. ــد المت ــة الرصي معرف
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4. After completing the purchase transactions through the terminal, 
the Merchant must compare the last four digits of the Credit 
Card with the card number printed on the receipt, if they are 
different, then the Credit Card is irregular and the Merchant 
should not deliver the goods to the cardholder, and communicate 
immediately with the Acquiring Bank in this regard. 

8.  Merchant MADA-POS Sales Procedures  
and Responsibilities:

1. Unless written permission to the contrary is provided, The 
Merchant may only use a terminal and stationery supplied by The 
Acquiring Bank. 

2. The Merchant may only accept and process Cards that are:
A. Genuine, signed, authentic and valid. 

B. Issued by a Bank or Card Issuer in its original form.
C. Presented by the rightful cardholder.

In the event that the Merchant has doubts regarding the identity of the 
Cardholder, the identity can be verified by using an original government-
issued or any means of identification such as National ID, passport or 
residential permit “Iqama”, and comparing it with the Cardholder name 
printed/embossed on the plastic.

3. Dependent upon the card presented, The Merchant will be 
instructed by the MADA-POS Terminal whether the cardholder is 
required to enter a PIN or provide a signature.  

4. If the Terminal requests a PIN, then the cardholder must validate 
the transaction by entering the PIN on the MADA-POS Terminal 
or PIN pad.

5. If the MADA-POS Terminal requests a signature, then the 
cardholder must validate the transaction by signing his name 
on the receipt and The Merchant must verify that the signature 
matches that on the back of the card. 

6. The Merchant will, only if authorized to provide such a service 
by The Acquiring Bank, conform to the following Purchase with 
Cash-Back rules:

1. The merchant should ask the bank to activate the service.
2. The Customer provides a MADA Payment Card.
3. The Cash-back request must be accompanied by a purchase.
4. The Cash-Back value will never be greater than the daily 

maximum Saudi Riyal value agreed between the Merchant 
and the Acquirer SR400.

5. The Cashback value will never be less than the minimum 
Saudi Riyal value agreed between the Merchant and the 
Acquiring Bank which is SR 1.

6. The above Cashback values (available exclusively for MADA 
Payment Card holders) are subject to market conditions and 
are liable to change, as defined by MADA. 

7. The Merchant will ensure that the Cardholder confirms and 
acknowledges receipt of any Cashback funds by signing both 
copies of the transaction receipt. The Acquiring Bank will not be 
responsible for any claims, losses, charges, costs and damages 
which The Acquiring Bank may suffer or incur as a result of The 
Merchants failure to obtain the cardholder signature on both 
copies, as it will be under the merchant’s’ responsibility as stated 
in this clause. 

بعــد إتمــام العمليــة الشــرائية علــى الجهــاز، يجــب مقارنــة األرقــام األربعــة   .4
األخيــرة البــارزة علــى البطاقــة االئتمانيــة مــع رقــم البطاقــة المطبــوع 
علــى إيصــال العمليــة. وفــي حــال اختــاف الرقــم، فــإن البطاقــة تكــون غيــر 
نظاميــة، ويحــرص التاجــر أال يســلم البضاعــة أو الخدمــة المباعــة إلــى حامــل 

ــك فــي هــذا الخصــوص. ــم التواصــل فــورًا مــع البن البطاقــة، ويت

 8.  مسؤوليات ومهام فريق مبيعات التاجر 
 لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة 

السعودية للمدفوعات:
مــا لــم يتــم االتفــاق علــى خــاف ذلــك؛ فإنــه ُيســمح للتاجــر فقــط باســتخدام   .1

ــر. ــك التاج ــل بن ــن ِقب ــة م ــا والمقدم ــة به ــزة واألدوات الملحق األجه

للتاجر فقط أن يقبل أو يسمح بتمرير/قراءة البطاقات اآلتية:  .2
حقيقيــة وغيــر مزيفــة ومعتمــدة ومصــادق عليهــا بالتوقيــع وموَثقــة  أ. 

وســارية الصاحيــة.
مصدرة من بنك مخول له إصدار البطاقات وفي شكلها األصلي. ب. 

إبرازها بواسطة حامل البطاقة المخول له باستخدامها. ج. 

وفــي حالــة كان للتاجــر شــك فــي هويــة حامــل البطاقــة، فإنــه يمكــن التحقــق 
منهــا بواســطة المصــدر الحكومــي األصلــي للهويــات الوطنيــة (علــى ســبيل 
المثــال، طلــب الهويــة الوطنيــة أو االقامــة أو جــواز الســفر، أو أيــة وســيلة إثبــات 
ــوع  ــي مــع االســم المطب ــة االســم األصل شــخصية مــن حامــل البطاقــة)، ومقارن

ــتيكية. ــك الباس ــة البن ــى بطاق عل

يتــم إعــام التاجــر عــن طريــق أجهــزة نقــاط البيــع لشــبكة المدفوعــات   .3
كان  إذا  المقدمــة،  البطاقــة  نــوع  حســب  وذلــك  (ســبان)،  الســعودية 
 ُيطلــب مــن حامــل البطاقــة أن يدخــل الرقــم الســري (PIN) أو أن يقــوم 

بالتوقيع.

عندمــا يطلــب الجهــاز إدخــال الرقــم الســري، فإنــه يجــب علــى حامــل البطاقــة   .4
التحقــق مــن العمليــة بإدخــال الرقــم الســري عــن طريق جهاز نقــاط البيــع التابع 

للشــبكة الســعودية للمدفوعــات أو مــن خــال لوحــة إدخــال الرقــم الســري.

ــد  ــى حامــل البطاقــة تأكي ــًا، فيجــب عل ــع توقيع ــب جهــاز نقــاط البي إذا طل  .5
العمليــة بتوقيــع اســمه علــى اإليصــال، ويجــب علــى التاجــر عندئــذ التحقــق 

ــة. ــر البطاق ــى ظه ــود عل ــع الموج ــق التوقي ــع يطاب ــك التوقي ــن أن ذل م

للتاجــر فقــط وبتصريــح مــن بنــك التاجــر، تقديــم خدمــة الســحب النقــدي عــن   .6
طريــق عمليــة الشــراء ومــن خــال بنــك التاجــر، ويجــب علــى التاجــر أن يتقيــد 

بالقواعــد التاليــة عنــد تنفيــذ عمليــة شــراء مــع الســحب النقــدي:

طلب التاجر تفعيل الخدمة من البنك الخاص بالتاجر.   .1
إبراز العميل لبطاقة دفع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات.  .2
يجب أن يكون طلب سحب النقد مازمًا أو مرفقًا به أمر شراء.  .3

قيمــة الســحب النقــدي يجــب أال تتجــاوز الحــد األعلــى للســحب   .4
ــر و  ــن التاج ــه بي ــق علي ــعودي والمتف ــال الس ــي بالري ــدي اليوم النق

بنــك التاجــر، والبالغــة 400 ريــال. 
قيمــة الســحب النقــدي ال تقــل عــن الحــد األدنــى للســحب النقــدي   .5
ــعودي. ــال س ــر1 ري ــك التاج ــر وبن ــن التاج ــه بي ــق علي ــي والمتف اليوم

جميــع قيــم الســحب النقــدي الموضحــة أعــاه (متاحــة حصريــًا فقــط   .6
لحاملــي بطاقــات الدفــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات)، 
ــر  ــا التغيي ــرأ عليه ــد يط ــوق وق ــرات الس ــروف وتغي ــى ظ ــد عل وتعتم

حســب مــا تحــدده الشــبكة الســعودية للمدفوعــات.

يجــب أن يتأكــد التاجــر مــن مصادقــة حامــل البطاقــة علــى إيصــال العمليــة   .7
ــختين  ــى كا النس ــع عل ــدي بالتوقي ــحب نق ــة س ــغ ألي عملي ــة المبل وقيم
ــد  ــة ق ــات مالي ــائر او تبع ــة خس ــر أي ــك التاج ــل بن ــة، وال يتحم ــال العملي إليص
تنتــج بســبب عــدم توقيــع حامــل البطاقــة علــى نســختي اإليصــال فــي حالــة 
الســحب النقــدي عــن طريــق عمليــة الشــراء؛ حيــث تقــع المســؤولية كاملــة 

علــى التاجــر كمــا تــم ذكــره فــي هــذه المــادة.
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8. Only if authorized to provide such a service by The Acquiring
Bank, conform to the following Offline Authorization rules.

A. The Customer provides a MADA Payment Card and PIN. 

B. The purchase transaction will be below the ‘floor limit’ 
threshold defined by The Acquiring and or Issuing Bank.

9. Notwithstanding the availability of Offline Authorization 
functionality, The Merchant will take all necessary steps to 
ensure that the MADA PoS Terminal is technically enabled with 
the necessary connectivity to support on-line authorization.

10. The Merchant must ensure that any transaction performed is duly 
acknowledged by the cardholder and accepts all responsibility for 
such an action.

11. The Merchant will not split the transaction amount under
any circumstances whatsoever. For example, performing two 
transactions of SR 500 for goods worth SR 1,000, using the same 
MADA Payment Card or any payment cards, is totally prohibited.

12. The Merchants by all means, cannot perform duplicate
transactions for more or less than One Saudi Riyal by using MADA 
or Credit Cards to achieve the required number of transactions to 
avoid buying the monthly fees. By doing so, The Acquiring bank 
has the full right to terminate this Agreement and deduct the 
mount from the merchants’ account.

13.    A Merchant that offers Cashback as part of an ‘Original Purchase’ 
transaction must not Refund the Cashback portion of the original 
Transaction.

The Merchant acknowledges that failure to conform to the Procedures 
and Obligations above will fully indemnify The Acquiring Bank from and 
against all actions, claims, losses, charges, costs and damages which 
The Acquiring Bank may suffer or incur as a result of The Merchants 
failure to comply with such requirements.

9. PCI Compliance

A. The Acquiring Bank will provide The Merchant with appropriate
training on PCI PED and/or DSS rules and regulations in respect of 
The Merchants obligations. Initial training will be provided and at 
appropriate intervals as and when relevant changes are made to 
such rules and regulations.

B. The Acquiring Bank will ensure that The Merchant is kept
informed of any relevant new, or changes to, PCI PED and/or DSS 
compliance rules and regulations.

C. The Merchant will comply with PCI PED and/or DSS, and resulting 
obligations, in respect of establishing, and maintaining, the 
required security controls. 

D. The Merchant will ensure that all its appropriate staff (existing
and new) are knowledgeable in their responsibilities with respect 
to PCI PED and/or DSS compliance. 

E. The Merchant must be able to demonstrate compliance with PCI
PED and/or DSS and maintain measures necessary to successfully 
pass regular compliance certification checks.  

F. The Merchant will notify The Acquiring Bank immediately should
it become evident that data security standards have been 
compromised. The Merchant will also provide all assistance 
necessary to assist The Acquiring Bank and its agents to 
investigate and obtain any required evidence of a security breach.

يتــم فقــط فــي حالــة تصريــح بنــك التاجــر للتاجــر بتقديــم العمليــات غيــر   .8
وهــي: العمليــات،  هــذه  مثــل  تنظيــم  بقواعــد  التقيــد  المباشــرة، 

ــل لبطاقــة دفــع تابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات  ــراز العمي إب أ. 
والرقــم الســري.

أال تتجــاوز عمليــة الشــراء الحــد المســموح بــه والمصــرح بــه مــن قبــل  ب. 
ــك المصــدر للبطاقــة. ــك التاجــر والبن ــن: بن الطرفي

علــى الرغــم مــن إتاحــة القيــام بعمليــات غيــر مباشــرة، إال أنــه علــى التاجــر أن   .9
يتأكــد مــن اتبــاع جميــع الخطــوات الضروريــة للتأكــد مــن تفعيــل جهــاز نقــاط 
البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات فنيــًا بجميــع وســائل االتصــال 

الضروريــة حتــى يدعــم ذلــك بإجــراء عمليــات االتصــال المباشــر.

يجــب علــى التاجــر التأكــد بعــد تنفيــذ أي عمليــة مــن أنه قــد تمــت المصادقة   .10
عليهــا مباشــرة وعلــى النحــو المطلــوب بواســطة حامــل البطاقــة وتــم 

ــة. ــذ تلــك العملي إقــراره بتحمــل كامــل مســؤوليته عــن تنفي

يتعهــد التاجــر بــأال يقــوم بتقســيم قيمــة العمليــة إلــى أكثــر مــن عمليــة تحــت    .11
ــن بقيمــة  ــال أن ينفــذ عمليتي ــى ســبيل المث ــى اإلطــاق، فعل أي ظــرف عل
(500( ريــال لبضائــع مبلغهــا اإلجمالــي )1000( ريــال باســتخدام نفــس 
ــات  ــة بطاق ــات أو أي ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة للش ــع التابع ــة الدف بطاق
دفــع أخــرى؛ بحيــث يعتبــر هــذا التصــرف محظــورًا تمامــًا، ويحــق للبنــك فــي 

ــة. ــة ايقــاف الجهــاز و إلغــاء االتفاقي هــذه الحال

ال يحــق للتاجــر إجــراء عمليــات مكــررة بريــال أو أكثــر أو أقــل ببطاقــة الشــبكة   .12
الســعودية أو بطاقــة االئتمــان الخاصــة بــه بغــرض تحقيــق عــدد عمليــات أو 
ــك ايقــاف  ــه. ويحــق للبن ــات لتجنــب دفــع الرســوم المقــررة علي ــغ عملي مبال
الجهــاز و إلغــاء االتفاقيــة مــع االحتفــاظ بالحــق فــي خصــم الرســوم المقــررة 

مــن حســاب التاجــر.

ــة “الشــراء  ــذي يقــدم خدمــة نقــد كجــزء مــن معامل ــى التاجــر ال 13.     يجــب عل
ــة ــة األصلي ــغ  مــن المعامل ــي” عــدم اســترداد جــزء المبل األصل

يقــر التاجــر أن إخفاقــه وعــدم التقيــد باإلجــراءات وااللتزامــات الموضحــة أعــاه لــن 
ُيحمــل البنــك أيــة مســؤولية، قانونيــة كانــت أو غيرهــا عن أيــة دعــوى أو مطالبات أو 
تكاليــف أو مصاريــف أو أضــرار أو خســائر بمــا فــي ذلــك الخســائر أو األضــرار التراكميــة 
أو خســارة األربــاح، التــي قــد يتعــرض لهــا أو يتكبدهــا بنــك التاجــر بســبب إخــال التاجــر 
بااللتــزام بالتعليمــات والمتطلبــات الــواردة. وفــي حــال تعــرض بنــك التاجــر ألي ممــا 
ذكــر بســبب عــدم التــزام التاجــر باإلجــراءات المذكــورة، يتحمــل التاجــر جميــع مــا قــد 
يترتــب عليــه مــن دعــوى أو مطالبــات أو تكاليــف أو مصاريــف أو أضــرار أو خســائر قــد 
تلحــق بنــك التاجــر نتيجــة عــدم التــزام التاجر بهــذه المتطلبــات والشــروط واإلجــراءات.

 9.  التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع 
 PCI Compliance

يقــدم بنــك التاجــر للتاجــر التدريــب المناســب علــى القواعــد الخاصــة باســتخدام  أ. 
جهــاز إدخــال األرقــام الشــخصية الســرية والتــي تتعلــق بصناعــة بطاقــات 
الدفــع، وأيضــًا علــى معيــار حمايــة بيانــات صناعــة بطاقــات الدفــع فيمــا يتعلــق 
بالتزامــات التاجــر، وهــو تدريــب أولــّي تليــه تدريبات أخــرى في أوقــات منتظمة 

ــرات متعلقــة بمثــل هــذه القواعــد. ومناســبة، وأيضــًا عندمــا تحــدث تغيي

يتأكــد بنــك التاجــر مــن دوام إطــاع التاجــر علــى مــا هــو جديــد أو علــى أي  ب. 
تغييــرات ذات عاقــة بالتشــريعات وقواعــد االلتــزام الخاصــة باســتخدام جهــاز 
ــع، أو  ــات الدف ــق ببطاق ــا يتعل ــرية أو كل م ــخصية الس ــام الش ــال األرق إدخ

ــات صناعــة بطاقــات الدفــع. ــة بيان ــار حماي بمعي

يلتــزم التاجــر بمعاييــر ومبــادئ إدخــال األرقــام الشــخصية الســرية لبطاقــات  ج. 
ــات بطاقــات الدفــع، وتشــريعاتها الصــادرة  ــر أمــن بيان الدفــع، وأيضــًا بمعايي

ــة. ــة المطلوب ــط الحماي ــق ضواب ــيس وتطبي ــق بتأس ــا يتعل فيم

ــتجدين(  ــن والمس ــن )الحاليي ــن المختصي ــاع الموظفي ــن إط ــر م ــد التاج يتأك د. 
األرقــام  بإدخــال  الخاصــة  االلتــزام  بقواعــد  يتعلــق  فيمــا  بمســؤولياتهم 
الدفــع. بيانــات بطاقــات  الدفــع، ومعاييــر أمــن  الســرية لبطاقــات  الشــخصية 

يجــب علــى التاجــر أن يوضــح قواعــد االلتــزام الخاصــة بإدخــال األرقــام  هـ. 
ــر أمــن بيانــات بطاقــات  الشــخصية الســرية لبطاقــات الدفــع وكذلــك معايي
ــارات  ــهادة االختب ــاز ش ــة الجتي ــر الضروري ــى المعايي ــة عل ــع، والمحافظ الدف

ــاح. ــزام بنج ــدى االلت ــة لم الدوري

يجــب أن يقــوم التاجــر بإشــعار بنــك التاجــر فــور التحقــق مــن انتهــاك معاييــر  و. 
ــة، وأيضــًا يجــب علــى التاجــر تقديــم كل مــا هــو ضــروري لمســاعدة  الحماي
ــن  ــة والبراهي ــي األدل ــق ف ــن التحقي ــن م ــه المختصي ــر وموظفي ــك التاج بن

ــة. ــراق الحماي ــات اخت ــة إلثب المطلوب

.
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G. The Merchant hereby agrees and undertakes to fully 
indemnify The Acquiring Bank from and against all actions, 
claims, losses, charges, costs and damages which The 
Acquiring Bank may suffer or incur as a result of The 
Merchants failure to comply with PCI PED and/or DSS.  

H. Further to the conditions set out in Section 34 below, The 
Acquiring Bank reserves the right to terminate this agreement 
with The Merchant if The Merchant:

i. Refuses to accept, or commence, any remedial action(s) 
required under its obligation to PCI PED and/or DSS.  

ii. Fails to maintain its PCI PED and/or DSS obligations and/or 
consistently fails compliance certification checks.  

iii. Receives continuing penalties Fraud notifications or alerts 
of in any case where the Acquiring bank may be asked by 
the schemes to take action against the Merchant.

10. Transaction(s) to be in Saudi Riyals:
All MADA-POS transactions must be denominated in Saudi Riyals (SR). 

11. MADA-POS Receipt:

The Merchant shall, immediately after each MADA-POS transaction is 
effected, deliver to the Cardholder a true and complete copy of the 
MADA-POS Receipt. The Merchant agrees that all the MADA-POS 
Receipts printed pursuant to the provisions of this Agreement shall be 
denominated in Saudi Riyals (SAR). 

12. Failure or Rejected Transaction:
If a transaction is not approved by the Card Issuing Bank, or is dismissed 
by The Merchant for any reason whatsoever, The Merchant may agree 
to an alternative means of payment with the Cardholder of said 
rejection. In the event that the transaction is not approved by MADA-
POS, The Merchant will provide the Cardholder with the corresponding 
transaction receipt for his records. 
In the event of a reversal or failed MADA POS transaction, the Merchant 
shall not refund the customer for the transaction in cash.

13.  Notification of Malfunction and Repair  
of MADA-POS Terminal:

1. The Merchant shall not permit any person other than The 
Acquiring Bank, its servant, agent, contractor or any other 
person authorised by The Acquiring Bank to service or repair the 
MADA-POS Terminal.

2. The Merchant shall immediately notify The Acquiring Bank of any 
malfunction or breakdown of the MADA-POS Terminal by calling 
920000856.

3. The Merchant shall not effect MADA-POS transactions by means 
of any MADA-POS Terminal that is known to be malfunctioning.

4. The Acquiring Bank shall, in accordance with MADA scheme 
requirements, after receipt of notification of any malfunction or 
breakdown of the MADA-POS Terminal, take such action or cause 
such action to be taken as may be necessary and expedient to 
place the MADA-POS Terminal in good working order, or to replace 
the malfunctioning MADA-POS Terminal.

يتعهــد ويلتــزم التاجــر بموجــب هــذه االتفاقيــة بالحمايــة الكاملــة لبنــك  ز. 
ــة  ــن أي ــا، ع ــت أو غيره ــة كان ــؤولية، قانوني ــة مس ــه أي ــدم تحميل ــر وع التاج
ــات أو تكاليــف أو مصاريــف أو أضــرار أو خســائر بمــا فــي  دعــوى أو مطالب
ذلــك الخســائر أو األضــرار التراكميــة أو خســارة األربــاح، التــي قــد يتعــرض لهــا 
ــزام التاجــر بقواعــد إدخــال األرقــام  أو يتكبدهــا بنــك التاجــر بســبب عــدم الت
ــع. ــات الدف ــات بطاق ــن بيان ــر أم ــع أو بمعايي ــات الدف ــرية لبطاق ــخصية الس الش

إضافــة إلــى الشــروط التــي تــم وضعهــا فــي المــادة رقــم 34 أدنــاه،  ح. 
يحتفــظ بنــك التاجــر بحــق إنهــاء هــذه االتفاقيــة مــع التاجــر فــي حالــة قيــام 

ــي: ــر باآلت التاج

رفضــه قبــول أو اتخــاذ أي إجــراء احتــرازي مطلــوب تمليــه عليــه   .i
الســرية  الشــخصية  األرقــام  إدخــال  ومبــادئ  بمعاييــر  التزاماتــه 

الدفــع. بطاقــات  بيانــات  أمــن  بمعاييــر  أو  الدفــع  لبطاقــات 
إخفاقــه فــي المحافظــة وااللتــزام بقواعــد ومعاييــر ومبــادئ إدخــال   .ii
األرقــام الشــخصية الســرية لبطاقــات الدفــع أو بمعاييــر أمــن بيانــات 

ــزام. ــارات االلت ــاز اختب بطاقــات الدفــع، أو/و الفشــل فــي اجتي
فــرض الغرامــات المســتمرة عليــه أو اســتامه التنبيهــات والتحذيــرات   .iii
المتعلقــة بالتزويــر بخصــوص أي عمليــة مــن قبــل نظــام المدفوعــات 
العالمــي، والتــي مــن خالهــا قــد يطلــب مــن بنــك التاجــر اتخــاذ اإلجراء 
الــازم ضــد التاجــر؛ نظــرًا لعــدم االلتــزام بتلــك القواعــد والمعاييــر 
ــة التســوية. ــاء عملي ــات اثن ــغ العملي المذكــورة أو االشــتباه فــي مبال

10. العمليات تتم بالريال السعودي:
الســعودية  للشــبكة  التابــع  البيــع  نقــاط  خدمــة  عمليــات  تكــون  أن  يشــترط 

الســعودي. بالريــال  للمدفوعــات 

للشــبكة  التابــع  البيــع  نقــاط  11.  إيصــال خدمــة 
للمدفوعــات: الســعودية 

ــع التابعــة  ــة مــن خــال خدمــة نقــاط البي يتعيــن علــى التاجــر بعــد إنجــاز كل عملي
للشــبكة الســعودية للمدفوعــات أن يســلم حامــل البطاقــة نســخة أصليــة مكتملــة 
مــن إيصــال خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، ويلتــزم 
التاجــر بــأن تكــون جميــع إيصــاالت خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية 

للمدفوعــات معبــأة وفقــًا ألحــكام هــذه االتفاقيــة بالريــال الســعودي.

12. فشل أو رفض إتمام العملية:
إذا رفضــت العمليــة مــن قبــل البنــك مصــدر البطاقــة أو اعتــرض عليهــا التاجــر ألي 
ســبب مــن األســباب، فإنــه يمكــن للتاجــر االتفــاق مــع حامــل البطاقــة بشــأن 
وســيلة دفــع بديلــة. وفــي حــال عــدم قبــول العمليــة مــن قبــل أجهــزة نقــاط البيــع 
التابــع للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، فــإن علــى التاجــر إخطــار حامــل البطاقــة 
بالرفــض المذكــور وتزويــده باإليصــال الخــاص بالعمليــة. وفــي حالــة حــدوث عمليــة 
عكســية (مثــل ســحب المبلــغ مــن حســاب حامــل البطاقــة، ولكــن اإليصــال الخــاص 
بخدمــة نقــاط البيــع التابــع للشــبكة الســعودية للمدفوعــات يفيــد بأنهــا مرفوضــة) 
ــر  ــه ُيحظ ــات، فإن ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة للش ــع التابع ــاط البي ــة نق ــر خدم عب

علــى التاجــر إعــادة مبلــغ العمليــة إلــى العميــل بشــكل نقــدي.

 13.  اإلباغ عن أعطال وطلبات الصيانة الخاصة 
 بأجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة

السعودية للمدفوعات:
يلتــزم التاجــر بعــدم الســماح ألي شــخص غيــر بنــك التاجــر أو مندوبــه أو   .1
وكيلــه أو مقاولــه أو أي شــخص آخــر مفــوض مــن قبــل البنــك، بإجــراء 
أعمــال الصيانــة أو إصــاح أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية 

للمدفوعــات.

يتعهــد التاجــر بإشــعار بنــك التاجــر فــور وقــوع أي عطــل أو خلــل فــي أجهــزة   .2
ــال  ــر االتص ــك عب ــات، وذل ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــع للش ــع التاب ــاط البي نق

علــى الرقــم 920000856.

يلتــزم التاجــر بعــدم تنفيــذ أيــة عمليــة باســتعمال أجهــزة نقــاط البيــع التابــع   .3
للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، إذا كان فــي هــذا الجهــاز عطــل أو خلــل.

يقــوم بنــك التاجــر فــور تســلمه ألي إخطــار بعطــل جهــاز نقــاط البيــع التابــع   .4
للشــبكة الســعودية للمدفوعــات أو تعرضــه لخلــل مــا، باتخــاذ أو تعميــد مــن 
يلــزم التخــاذ اإلجــراء الــازم والســريع إلصــاح ذلــك الجهــاز أو اســتبداله بآخــر 

يعمــل بصــورة جيــدة.
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5. The Merchant understands that they are fully liable for any use 
or misuse of the terminal(s) that may result in losing, damaging, 
breaking or otherwise altering the form or function of the 
terminal. Such liability will grant the Bank the right to deduct any 
amount needed for repairing, replacing or otherwise taking action 
to restore such terminals to the condition which The Acquiring 
Bank sees fit.

14. Indemnity: 
A. The Merchant hereby agrees and undertakes to fully indemnify 

The Acquiring Bank from and against all actions, claims, losses, 
charges, expenses and damages which The Acquiring Bank may 
suffer or incur as a result of:

1. Any fraud, dishonesty or misconduct (criminal or otherwise) 
relating to this agreement or the Acquiring bank’s terminal(s) 
by the Merchant by using MADA cards, Credit Cards or any 
payment cards or, its servant, agent, employee or contractor 
of the fraud, dishonesty or misconduct (criminal or otherwise) 
perpetrated by a third party as a result of the negligence 
or default of The Merchant, its servant, agent, employee 
or contractor; or if the acquiring bank is fully convinced 
that The Merchant has committed fraud or any illegal acts 
with The Merchant’s acknowledgment, The Acquiring Bank 
has the right to terminate the contract immediately and 
temporarily or permanently hold any amount from The 
Merchant account(s) until the verification and determination 
of the damage and potential losses is done.

2. Any damage to all or any of the mada - POS terminals or to any 
related communication equipment arising out of the act of 
omission (whether negligent or otherwise) of The Merchant, 
its servant, agent, employee or contractor, or the failure of 
The Merchant, its servant, agent, employee or contractor to 
operate all or any of the mada - POS terminals in accordance 
with the procedures set out in the Operating Manuals.

B. The Merchant shall not hold The Acquiring Bank liable or 
responsible for any actions, claims, costs, expenses, damages 
or losses, including consequential losses or damages, or loss 
of profit, which The Merchant may suffer or incur as a result of 
a malfunction or breakdown in the MADA-POS terminal and/
or its ability to link to the electronic funds transfer system. 

C. If refund function is enabled for the merchant in the POS terminal, 
then merchant agrees and undertakes to fully indemnify Acquiring 
Bank against all actions, claims, losses, charges and damages that 
Acquiring Bank may incur as a result of this function. 

15. Disclosure:
The Merchant agrees and consents to the disclosure and release by 
The Acquiring Bank to the banking authorities of any information on 
all the particulars of the payment transaction(s) and/or any account 
of The Merchant relating to MADA-POS transactions for the purpose 
of an investigation being conducted by the banking authorities for 
any claim or dispute whatsoever in connection with such MADA-POS 
transactions to such parties as are involved in such transactions.

16. Fees: 
1. The Merchant shall pay the applicable MADA-POS service fees 

in accordance with the MSC defined by The Acquiring Bank, 
regulated by SAMA. 

2. The Acquiring Bank will not levy MSC in respect of any Cashback 
value associated with a purchase transaction.

3. The MSC will be debited from The Merchant’s Account(s) as the 
total amount for each reconciled batch of transactions, not from 
individual transactions.

ــي،  ــرك الداخل ــي المح ــل ف ــاز أو عط ــر الجه ــر بكس ــبب التاج ــة تس ــي حال ف  .5
كافــة  التاجــر  يتحمــل  الجهاز/األجهــزة،  اســتعمال  ســوء  جــراء  وذلــك 
ــة، وال  ــه الخاص ــن نفقت ــال م ــذه االعط ــن ه ــة ع ــة الناتج ــف المالي المصاري
يحــق للتاجــر مطالبــة بنــك التاجــر بتحمــل أي مــن هــذه المصاريــف. كمــا يحــق 
لبنــك التاجــر فــي حالــة ضيــاع أو تلــف أو كســر جهاز/أجهــزة نقــاط البيــع مــن 
ــرة  ــر مباش ــابات التاج ــاب/ حس ــن حس ــال م ــغ األعط ــم مبال ــر خص ــل التاج قب
ــزة  ــف األجه ــاالت تل ــك ح ــن ذل ــتثنى م ــر. ويس ــن التاج ــبق م دون إذن مس

ــي. ــب مصنع ــبب عي بس

14. الحماية:
يتعهــد التاجــر بموجــب هــذه االتفاقيــة بتعويــض وبحمايــة بنــك التاجــر مــن  أ. 
جميــع الدعــاوى والقضايــا والتكاليــف والخســائر والرســوم والمطالبــات 

واألضــرار التــي قــد يتعــرض لهــا البنــك أو يتكبدهــا بســبب:

أي غــش أو أعمــال غيــر شــريفة أو ســوء ســلوك (إجرامــي أو غيــر    .1
ذلــك) مــن جانــب التاجــر أو ممثلــه أو موظفــه أو وكيلــه أو مقاولــه، 
ــاط  ــة نق ــال خدم ــن خ ــم م ــي تت ــات الت ــق بالعملي ــا يتعل ــك فيم وذل
البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات أو أي بطاقــات دفــع 
ــه  ــك) يرتكب ــر ذل ــي أو غي ــلوك (إجرام ــوء س ــش أو س ــرى أو أي غ أخ
ــر التاجــر أو ممثلــه أو وكيلــه أو  طــرف ثالــث نتيجــة إلهمــال أو تقصي
ــذا يحــق  ــك التاجــر بذلــك، ول ــه أو لمجــرد قناعــة بن موظفــه أو مقاول
للبنــك فــورًا إيقــاف الخدمــة عــن جهــاز نقــاط البيــع بصفــة دائمــة أو 
ــن  ــر لحي ــابات التاج ــاب أو حس ــي حس ــغ ف ــز أي مبل ــة و/أو حج مؤقت

ــة. ــائر المحتمل ــرر والخس ــر الض ــق وحص التحق

أي ضــرر يصيــب كامــل أو جــزًأ مــن أجهــزة نقــاط البيــع التابــع للشــبكة   .2
ــة  ــال ذات عاق ــدات اتص ــة مع ــدى أو أي ــات م ــعودية للمدفوع الس
ــتخدام) أو  ــوء اس ــال أو س ــة - إهم ــوا نتيج ــر (س ــال التاج ــبب إغف بس
ممثلــه أو وكيلــه أو موظفــة أو مقاولــه فــي تشــغيل أي مــن أجهــزة 
ــًا  ــدى وفق ــات م ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــع للش ــع التاب ــاط البي نق

ــغيل. ــة التش ــي - أدل ــة ف ــرا ات الموضح لإلج

ــزم التاجــر بعــدم تحميــل البنــك أيــة مســؤولية، قانونيــة كانــت أو غيرهــا،  يلت ب. 
ــائر  ــرار أو خس ــف أو أض ــف أو مصاري ــات أو تكالي ــوى أو مطالب ــة دع ــن أي ع
ــاح، التــي قــد  ــة أو خســارة األرب بمــا فــي ذلــك الخســائر أو األضــرار التراكمي
ــة  ــاز نقط ــي جه ــل ف ــل أو عط ــبب خل ــر بس ــا التاج ــا أو يتكبده ــرض له يتع
البيــع للشــبكة الســعودية للمدفوعــات و/أو قدرتهــا علــى االتصــال بالنظــام 

ــوال.  ــل األم ــي لتحوي اإللكترون

إذا تــم تفعيــل خاصيــة االســترداد علــى أجهــزة نقــاط البيــع مــدى فــي موقع  جـ. 
 التاجــر، يجــب علــى التاجــر التعهــد بااللتــزام بالتعويــض الكامــل مقابــل جميــع 
 اإلجــراءات والمطالبات والخســائر والرســوم واألضرار التي قــد يتكبدها البنك 

المستضيف نتيجة لهذه المهمة.

15. قواعد اإلفصاح:
يوافــق التاجــر علــى قيــام بنــك التاجــر بإطــاع الســلطات المصرفيــة الرســمية علــى 
ــاب  ــع و/أو أي حس ــات الدف ــل عملية/عملي ــع تفاصي ــق بجمي ــات تتعل ــة معلوم أي
للتاجــر يخــص عمليــات خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات 
لغــرض أي تحقيــق تقــوم بــه الســلطات الرســمية المصرفيــة بخصــوص أيــة دعــوى 
ــم بواســطة  ــي تت ــات الت ــك العملي ــق بتل ــه، إذا كان يتعل ــت طبيعت ــًا كان ــزاع، أي أو ن
خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، وذلــك مــع األطــراف 

المعنيــة.

16. الرسوم:
ــع التابعــة للشــبكة الســعودية  ــزم التاجــر بدفــع رســوم خدمــة نقــاط البي يلت  .1
للمدفوعــات المطبقــة وفقــًا لتكلفــة خدمــات التاجــر والتــي يحددهــا بنــك 

ــعودي. ــزي الس ــك المرك ــا البن ــرف عليه ــر وتش التاج

يجــب أال يتحمــل بنــك التاجــر أيــة تكاليــف متعلقــة بعمليــات الســحب النقدي   .2
ــات الشــراء. المرفقــة بواســطة عملي

تخصــم تكلفــة خدمــات التاجــر مــن حســاب أو حســابات التاجــر كقيمــة   .3
الفرديــة. للعمليــات  وليــس  التســوية،  عمليــات  مــن  حزمــة  لــكل  إجماليــة 



Page 28/15 الصفحة

 البنك األهلي السعودي  |  شركة مساهمة سعودية  |  رأس المال 44,780,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل  |  الرقم الضريبي 300002471110003  |  س.ت. 4030001588  |  خاضع إلشراف ورقابة البنك المركزي السعودي  |  
  مرخص له بموجب األمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 20/4/1373هـ )الموافق 26/12/1953م(   |  المبنى الرئيسي برج البنك األهلي السعودي مركز الملك عبداهلل المالي طريق الملك فهد  |  3208 – حي العقيق  |

  www.alahli.com  |  920001000  |  13519 – 6676 رقم الوحدة 778  |  الرياض 
عندما يرد ذكر اسم ”البنك األهلي التجاري“ أو ”األهلي“ أو ”البنك“ فتكون اإلشارة إلى ”البنك األهلي السعودي“

4. However, The Acquiring Bank will provide The Merchant with a 
MADA-POS statement that details each MADA-POS transaction 
and the associated fee(s) charged for those transactions.

5. The Acquiring Bank may revise the statement of charges from 
time to time, and The Acquiring Bank will notify The Merchant 
in writing of the new fees to be payable and the date upon 
which the same shall become payable, (hereinafter called “the 
Effective Date”) at least 30 (thirty) days prior to the Effective 
Date. The Merchant shall confirm in writing to The Acquiring 
Bank its acceptance of the new fees. If The Acquiring Bank does 
not receive The Merchant’s written acceptance of the new fees, 
within a period of 30 days, The Merchant shall be deemed to 
have accepted the new fees and shall be bound to pay the new 
fees from the Acceptance Date. If The Merchant notified The 
Acquiring Bank in writing within 30 (thirty) days from the date 
of The Acquiring Bank’s notification of the change in fees that it 
does not accept the new fees, this Agreement shall be deemed 
terminated on the Effective Date, but without prejudice to the 
prior rights or liabilities of the parties hereto.

17. Disputes and Claims:
The Merchant agrees to deal with, and resolve, all complaints made by 
the Cardholder in respect of goods and/or services supplied against the 
MADA Payment Card in like manner as if such goods and/or services 
had been sold by The Merchant for cash. 

1. The parties hereto agree that in the event of a dispute or claim(s) 
arising relating to a MADA-POS transaction(s), the records (paper 
and/or electronic) of transactions available from The Merchant 
and/or The Acquiring Bank shall be used as a reference.  

2. The Merchant hereby undertakes that The Merchant shall request 
or instruct The Acquirer Bank to reveal and/or furnish, or consent to 
The Merchant’s Bank revealing and/or furnishing, all the particulars 
relating to The Merchant’s Account in connection with the MADA-
POS transaction that is in dispute or is the subject of a claim.

18. Access to The Merchant’s Outlet:
The Merchant shall, at The Acquiring Banks request, allow The 
Acquiring Bank, its servants, agent, employee, contractor and any other 
person authorised by The Acquiring Bank to enter all and any of The 
Merchants outlet(s) at a mutually-agreed time and to do all things 
necessary to install, inspect, repair, replace, renew, maintain, service 
or, upon termination of the Agreement, to remove and/or disconnect 
all or any of the MADA-POS Terminals installed therein or any related 
communications equipment and the Merchant acknowledges that it will 
obtain any necessary authorisation necessary to enable The Acquiring 
Bank, its servant, agent employee, contractor and any other person 
authorised by The Acquiring Bank to enter The Merchant’s outlet and 
The Merchant shall provide, without hindrance, such facilities and 
access as may be required for the aforesaid purposes. 

Additionally, The Merchant shall provide any access or information provided 
in respect of conforming to PCI PED and/or DSS rules and regulation. 
Such information includes, but is not restricted to, proof of audit or 
scanning performed by the relevant authorities, or agents on their behalf. 
Additionally, The Merchant agrees to permit PCI scanning to be performed, 
without hindrance, by the relevant authorities, or agents on their behalf.

19. Relocation:
A. The Merchant shall not, except with the prior written consent of The 

Acquiring Bank, relocate either within or outside The Merchant’s 
Outlet or remove any of the MADA-POS Terminals, or associated 
equipment, provided by The Acquiring Bank, including any signage, 
marketing or advertising material, installed in The Merchant’s Outlet 
to any premises or any other Merchant’s Outlet; and in case The 
Merchant has participated in such, The Merchant will NOT be legible 
for any terminal maintenance nor be rightful to any financial claim 
that may arise, starting from the period of such relocation. 

يقــدم بنــك التاجــر كشــف حســاب للتاجــر بشــكل تفصيلــي، وذلــك عــن   .4
عمليــات خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، مــع 

توضيــح الرســوم التــي تــم خصمهــا مقابــل هــذه العمليــات.

ــزام  ــع الت ــر، م ــت آلخ ــن وق ــوم م ــدول الرس ــدل ج ــر أن يع ــك التاج ــوز لبن يج  .5
البنــك بإشــعار التاجــر خطيــًا بالرســوم الجديــدة والتاريــخ الــذي ســُتطبق فيــه 
ــن  ــًا م ــن (30) يوم ــل ثاثي ــك قب ــول) وذل ــريان المفع ــخ س ــه بتاري ــار إلي (ويش
 تاريــخ ســريان مفعولهــا، ثــم يقــوم التاجــر بإشــعار البنــك خطيــًا بقبولــه أو عدم 
قبــول الرســوم الجديــدة. وإذا لــم يتســلم البنــك موافقــة خطيــة مــن التاجــر 
علــى الرســوم الجديــدة خــال (30) يومــًا، فــإن ذلــك ســُيعتبر موافقــة مــن 
التاجــر علــى الرســوم، وحينهــا ســيعتبر ملزمــًا بدفعهــا اعتبــارًا مــن تاريخ ســريان 
مفعولهــا. وفــي حــال قيــام التاجــر بإخطــار البنــك خطيــًا خــال ثاثيــن (30) 
يومــًا مــن تاريــخ إخطــار البنــك للتاجــر بتغييــر الرســوم بأنــه غيــر موافــق علــى 
الرســوم الجديــدة؛ فحينئــذ ســوف تعتبــر هــذه االتفاقيــة الغيــة اعتبــارًا مــن 
تاريــخ ســريان مفعــول الرســوم الجديــدة، شــريطة عــدم المســاس بالحقــوق 

أو االلتزامــات الســابقة لطرفيهــا.

17. النزاعات والدعاوى:
ــل حامــل البطاقــة فيمــا  ــع الشــكاوى المقدمــة مــن قب يتعهــد التاجــر بحــل جمي
ــل  ــي تعم ــع الت ــة الدف ــتخدام بطاق ــة باس ــات المقدم ــلع و/أو الخدم ــق بالس يتعل
وفقــًا لنظــام خدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات كمــا لــو 

كان قــد تــم بيــع مثــل هــذه الســلع و/أو الخدمــات نقــدًا مــن قبــل التاجــر.

ــزاع أو  ــوب أي ن ــال نش ــي ح ــه ف ــى أن ــة عل ــذه االتفاقي ــا ه ــق طرف يواف  .1
ــع  ــم بواســطة خدمــة نقــاط البي ــات تت ــة أو عملي ــة عملي ــق بأي دعــوى تتعل
التابعــة لشــبكة الســعودية للمدفوعــات، فــإن الســجات والمســتندات 
المتوفــرة (إلكترونيــة و/أو غيرهــا) لــدى التاجــر وبنــك التاجــر ستســتخدم 

كمرجــع لبحــث النــزاع أو الدعــوى.

ــأن يســمح لبنــك التاجــر باإلفصــاح  ــة ب يتعهــد التاجــر بموجــب هــذه االتفاقي  .2
ــا  ــك فيم ــر، وذل ــاب التاج ــة بحس ــل المتعلق ــع التفاصي ــم جمي ــن و/أو تقدي ع
يخــص العمليــة موضــوع النــزاع أو الدعــوى والتــي تمــت بواســطة أجهــزة 

ــات.  ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة للش ــع التابع ــاط البي نق

18. الدخول إلى فرع التاجر:
يلتــزم التاجــر بالســماح للبنــك المعنــّي، بنــاءًا علــى طلــب البنــك ولممثلــه ووكيلــه 
وموظفــه ومقاولــه وألي شــخص يفوضــه البنــك، بدخــول جميــع أو أي مــن فــروع 
التاجــر فــي أوقــات يتــم االتفــاق عليهــا بيــن الطرفيــن، وذلــك مــن أجــل عمــل مــا 
يلــزم للتركيــب والفحــص واإلصــاح والتجديــد واالســتبدال والصيانــة، أو عنــد انتهــاء 
ــع التابعــة  ــع أو أي مــن أجهــزة نقــاط البي ــة و/أو فصــل جمي ــة، إزال هــذه االتفاقي
ــة  ــك الفــروع أو أي ــم تركيبهــا فــي تل للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، والتــي يت
ــازم  ــح ال ــه ســيقدم التصري معــدات اتصــاالت ذات عاقــة بهــا. ويتعهــد التاجــر بأن
لتمكيــن البنــك وممثلــه ووكيلــه وموظفــه ومقاولــه وأي شــخص آخــر مفــوض 
ــة  ــر كاف ــر بتوفي ــزام التاج ــى الت ــة إل ــر، إضاف ــرع التاج ــول ف ــك بدخ ــل البن ــن قب م

 التسهيات الازمة ألداء المهام المذكورة. 

ــر  ــق بمعايي ــات تتعل ــة معلوم ــم أي ــر تقدي ــى التاج ــب عل ــك، يج ــى ذل ــة إل باإلضاف
حمايــة بيانــات بطاقــات الدفــع »PCI DSS«، وتشــمل التدقيق أو الفحص بواســطة 
ــي  ــة ف ــدم الممانع ــد بع ــا يتعه ــم، كم ــون عنه ــن ينوب ــة، أو م ــلطات المختص الس
ــر  ــن معايي ــق م ــام بالتحق ــا بالقي ــوب عنه ــن ين ــة أو م ــلطات المختص ــماح للس الس

 حماية بيانات بطاقات الدفع. 

19. تغيير الموقع:
يلتــزم التاجــر بعــدم نقــل أو نــزع أي جهــاز لنقــاط البيــع التابــع للشــبكة  أ. 
الســعودية للمدفوعــات التــي تــم تركيبهــا فــي فــرع التاجــر مــن موقعهــا 
ــروع  ــن ف ــرع م ــى ف ــر أو إل ــى آخ ــرع أو أي مبن ــل الف ــر داخ ــع آخ ــى موق إل
التاجــر، بمــا فــي ذلــك أي شــعار أو مــواد دعائيــة أو تســويقية دون موافقــة 
خطيــة مســبقة مــن بنــك التاجــر. وفــي حــال تــم ذلــك، ال يحــق للتاجــر 
مطالبــة بنــك التاجــر بفحــص أو صيانــة جهاز/األجهــزة أو أيــة مطالبــات ماليــة 

ــل.  ــة النق ــد عملي بع
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B. The Acquiring Bank must be informed, in written form, of any 
relocation of the MADA-POS Terminals, or associated equipment, 
shall be affected by The Acquiring Bank within a reasonable 
timeframe.

C. All costs, charges and expenses relating to the relocation requested 
by The Merchant of the MADA-POS Terminals shall be incurred by 
the Merchant with negotiation with the Acquiring Bank.

20. Displaying Promotional Materials:
The Merchant agrees to obtain approval from The Acquiring Bank in 
writing, prior to the publication or advertising of any promotional 
material containing the Mada Mark. The Merchant further agrees 
to display the Mada Mark on the Mada-POS Terminals and at visible 
locations within The Merchant’s outlet. Additionally, The Merchant is 
required to ensure that the Mada-POS Terminals are visible and easily 
located by the Cardholder. The Merchant’s right to use or display the 
Mada Mark and name shall continue only so long as this Agreement 
remains in effect, and is not suspended or terminated until The 
Merchant is notified by The Acquiring Bank to cease such usage or 
display, whichever is the earliest.

Additionally, The Merchant must neither advertise nor display the 
MADA Mark in a false, deceptive or misleading manner, nor must it 
display or advertise any negative comments relating to the MADA Mark 
or services provided. 

21. Other Bank Card Schemes:
Further to accepting MADA Payment Cards at MADA-POS Terminals 
at The Merchant’s outlet(s), The Merchant may request to perform 
transactions on behalf of other card schemes. The Merchant hereby 
confirms agreement to perform POS transactions strictly in accordance 
with the rules and regulations of MADA, or any other card scheme 
agreement (Including, but not limited to, International, Loyalty, etc).

The Merchant may also be requested, by suitably authorised Acquiring 
Bank or Card Scheme representatives, to perform transactions on 
behalf of other Card Schemes. However, The Merchant accepts that no 
such transactions are to be performed, or attempted, until such time as 
it has agreed and signed an appropriate Merchant Services Agreement.

Without such an agreement, The Merchant hereby agrees and 
undertakes to fully indemnify The Acquiring Bank and/or Card Scheme 
from and against all actions, claims, losses, charges, expenses and 
damages which The Acquiring Bank may suffer or incur as a result of 
such an action.

22. Representations and Warranties:
The Acquiring Bank and The Merchant each represents and warrants 
to the other that:

A. It has the necessary power and corporate authority to execute 
and deliver this Agreement and to perform the obligations set 
forth herein.

B. Its execution, delivery and performance of this Agreement does 
not, and will not, contravene its Articles of Incorporation, by law or 
other constituent documents or any agreement or any instrument 
to which it is a party or any law or regulation of any government 
authority, or any agency or instrumentality thereof, binding upon it.

C. It is, and will remain during the term of this Agreement, in 
compliance with all applicable laws and regulations, including 
but not limited to, such laws and regulations as pertaining to 
electronic funds transfer system.

ــم بمواقــع األجهزة/الجهــاز،  ــى عل ــك التاجــر عل ــأن يبقــى بن يتعهــد التاجــر ب ب. 
ــات  ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة للش ــع التابع ــاط البي ــزة نق ــل ألجه وأي نق

 وإعادة تركيبها، سيتم بواسطة بنك التاجر في الوقت المناسب لذلك. 

ســيتحمل التاجــر كافــة التكاليــف والنفقــات والمصاريــف المتعلقــة بطلــب  ج. 
نقــل وإعــادة تركيــب أجهــزة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية 

للمدفوعــات بالتفــاوض مــع بنــك التاجــر.

20. عرض المواد الترويجية:
يحصــل التاجــر علــى موافقــة خطيــة مــن بنــك التاجــر قبــل عــرض أو نشــر أيــة 
ــدى”.  ــات “ م ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة الش ــى عالم ــوي عل ــة تحت ــواد ترويجي م
كمــا يتعهــد التاجــر بعــرض عالمــة الشــبكة الســعودية للمدفوعــات “ مــدى” 
 “ للمدفوعــات  الســعودية  للشــبكة  التابــع  البيــع  نقــاط  أجهــزة خدمــة  علــى 
التاجــر  ويحتفــظ  التاجــر،  فــرع  داخــل  للعيــان  واضحــة  وفــي مواقــع  مــدى”، 
للمدفوعــات  الســعودية  الشــبكة  واســم  عالمــة  عــرض  أو  اســتخدام   بحــق 
“ مــدى” طالمــا بقيــت هــذه االتفاقيــة ســارية المفعــول ولــم تعلــق أو تلــَغ أو إلــى 
حيــن إخطــار التاجــر مــن قبــل بنــك التاجــر بالتوقــف عــن هــذا االســتخدام أو العــرض، 

 أيهما أقرب.  

ــاط  ــة نق ــزة خدم ــى أجه ــرض عل ــر أال يع ــى التاج ــب عل ــك، يج ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــع للشــبكة الســعودية للمدفوعــات “مــدى” أي شــئ كاذب أو خــادع  ــع التاب البي
ــبكة  ــن الش ــة م ــات المقدم ــق بالخدم ــلبية تتعل ــات س ــل تعليق ــل، أو يحم أو مضل

ــدى.  ــات م ــعودية للمدفوع الس

21. بطاقات البنوك األخرى:
ــع التابعــة للشــبكة  ــاءًا علــى حــق التاجــر وحــده فــي تشــغيل أجهــزة نقــاط البي بن
الســعودية للمدفوعــات فــي فرع/فــروع عملــه، فــإن علــى التاجــر قبــول البطاقــات 
ــة متوافقــة ومعتمــدة مــن  ــة األخــرى الصــادرة مــن مؤسســات مصرفي المصرفي
الشــبكة الســعودية للمدفوعــات أو بالتوافــق مــع أيــة اتفاقــات أخــرى )علــى 
 Loyalty Programs ــوالء ــة، بطاقــات ال ــال ال الحصــر البطاقــات الدولي ســبيل المث

وغيرهــا(. 

ويمكــن أيضــًا أن يطلــب ممثلــو البنــوك األخــرى أو أي بنــك مصــدر لبطاقــة أخــرى 
ــت  ــى يحيــن الوق ــات؛ حت ــن التاجــر الســماح بإجــراء المعامــالت بهــذه البطاق م

 الذي يمكن فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة. 

وبــدون مثــل هــذا االتفــاق، يتعهــد التاجــر بتعويــض بنــك التاجــر أو/والبنــك المصــدر 
ــات والخســائر والرســوم  ــع اإلجــراءات والمطالب لبطاقــة الدفــع األخــرى عــن جمي

 والمصاريف واألضرار التي يتكبدها البنك نتيجة لمثل هذا اإلجراء. 

22. اإلقرارات والضمانات:
 يقر ويضمن كل من بنك التاجر والتاجر لآلخر بما يلي: 

أن لديــه الصالحيــة الالزمــة واألهليــة الكاملــة للتوقيــع علــى هــذه االتفاقية  أ. 
 والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 

أن توقيعــه علــى هــذه االتفاقيــة وتطبيقــه واحترامــه لنصوصهــا وأحكامهــا  ب. 
ال ولــن يتعــارض مــع بنــود عقــد التأســيس واألنظمــة الداخليــة الخاصــة بــه أو 
ــات أو وثيقــة هــو طــرف فيهــا،  ــة اتفاقي ــق التأسيســية األخــرى، أو أي الوثائ
ــة  ــة هيئ ــة، أو أي ــة ســلطة حكومي ــة ألي أو مــع أي قانــون أو الئحــة تنظيمي

حكوميــة يخضــع لهــا.
أنــه سيســتمر فــي تطبيــق هــذه االتفاقيــة طيلــة فتــرة ســريانها، وفقــًا  ج. 
لألنظمــة المعمــول بهــا، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، تلــك 
القوانيــن واألنظمــة المتعلقــة باألنظمــة اإللكترونيــة لتحويــل األمــوال.
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23. Notices:
Unless otherwise provided herein or agreed to in writing by the parties, 
all notices shall be sufficiently served if delivered or sent in writing by 
registered mail, or electronically by email, telex or telefax (facsimile 
transfer) by either party to the other at the address recorded below or 
the last known place of business or the address recorded, and shall be 
deemed to have been served in the case of the notice delivered by hand 
on the day of delivery, in the case of a notice sent by registered mail on 
the day following that on which the notice was posted, in the case of 
email, on the day of the email (with the appropriate acknowledgement 
of transmission and receipt), in the case of a notice sent by telex (with 
the appropriate answer back of the recipient on the top and/or bottom 
of the message) on the day of the telex, and in the case of a telefax, 
on the date of the telefax (with the appropriate acknowledgement of 
transmission and receipt).

24. Variation
Except where expressly provided otherwise in this agreement, The 
Acquiring Bank may vary a condition of this agreement or any guide 
or manual provided by The Acquiring Bank to the Merchant for the 
purposes of this agreement or any schedule, supplementary conditions 
or annex to this agreement, by giving The Merchant notice.

Such notice shall be delivered as follows:

Type of Change Method of Notification Time Frame

Introduction of a 
fee or charge

In writing, 
electronically and/or by 
media advertising and 
The Acquiring Bank 
website 

At least 30 days 
before the change 
takes effect, noting 
that unless a written 
response is received 
from The Merchant. 
Such fees will be 
effective, starting from 
the notification date.

Changes to 
existing fees 
and charges

In writing, 
electronically and/or by 
media advertising and 
The Acquiring Bank 
website

At least 30 days, noting 
that unless a written 
response is received 
from The Merchant. 
Such fees will be 
effective, starting from 
the notification date.

Any other 
changes to 
the terms and 
conditions

In writing, 
electronically and/or by 
media advertising and 
The Acquiring Bank 
website

At least 30 days 
before the change 
takes effect, save for 
those occasions where 
earlier or immediate 
change is required 
under applicable law(s) 
or industry code(s), in 
which case changes 
will be notified no 
later than the day on 
which the change takes 
effect.

23. اإلشعارات:
يتــم تبــادل تقديــم اإلشــعارات بطريقــة ســليمة، مــا لــم يــرد فــي هــذه االتفاقيــة 
ــك إذا قدمــت أو أرســلت  ــن، وذل ــن الطرفي ــًا بي ــم االتفــاق علــى خافــه خطي أو يت
بالبريــد المســجل أو إلكترونيــًا بواســطة البريــد اإللكترونــي أو بالتلكــس أو الفاكــس، 
ــاه أو آخــر مــكان  مــن قبــل أحــد الطرفيــن إلــى اآلخــر علــى العنــوان المــدون أدن
ــًا  ــعار مقدم ــر اإلش ــوف يعتب ــه. وس ــل إلي ــرف المرس ــدون للط ــوان م ــل أو عن عم
بطريقــة ســليمة فــي حالــة تســلمه باليــد فــي يــوم التســليم. وفــي حالــة إرســاله 
بالبريــد المســجل، ُيعتبــر أنــه قــد تــم تقديمــه فــي اليــوم التالــي لليــوم الــذي ُأرســل 
فيــه. وفــي حالــة إرســاله عبــر البريــد اإللكترونــي، ُيعتبــر أنــه قــد تــم تقديمــه فــي 
ــول  ــعار وص ــتام إش ــد اس ــتخدام تأكي ــي (باس ــد اإللكترون ــال البري ــوم إرس ــس ي نف
الرســالة). وفــي حالــة إرســال اإلشــعار بالتلكــس، يعتبــر أنــه قــد تــم تقديمــه فــي 
اليــوم الــذي ُأرســل فيــه التلكــس (شــريطة ظهــور إشــعار االســتام فــي أعلــى أو 
ــر أنــه قــد تــم تقديمــه فــي  أســفل الرســالة). وفــي حالــة إرســاله بالفاكــس، يعتب

نفــس تاريــخ الفاكــس (شــريطة وجــود إيصــال بتاريــخ اإلرســال).

24. تعديل االتفاقية:
باســتثناء مــا تــم النــص عليــه بوضــوح فــي متــن هــذه االتفاقيــة، فــإن لبنــك التاجــر 
أن يضــع شــروطا أخــرى علــى هــذه االتفاقيــة أو علــى أي دليــل إرشــادي يقدمــه 
بنــك التاجــر للتاجــر يُضــاف لهــذه االتفاقيــة أو أي جــدول ملحــق أو شــروط إضافيــة 
أو ملحــق إضافــي لهــذه االتفاقيــة، وذلــك بإعطــاء التاجــر مهلــة زمنيــة للتطبيــق. 

ويعتبــر اســتمرار اســتخدام التاجــر للجهــاز قبــوال لهــذه الشــروط.

وهنا يجب أن تمنح المهلة الزمنية للبداية الفعلية للتطبيق كما يلي:

اإلطار الزمنيطريقة اإلشعارطبيعة التعديل

فرض رسوم أو أسعار 
جديدة

كتابة خطية أو 
إلكترونية أو من خال 

وسيلة إعانية، الموقع 
الرسمي لبنك التاجر 
على شبكة األنترنت

على األقل (30) يومًا 
قبل بداية تطبيق 

التعديات الجديدة. وفي 
حالة عدم رد التاجر ضمن 

االطار الزمنى المحدد 
(30) يومًا، تعتبر الرسوم 
الجديدة سارية المفعول 

من تاريخ اإلشعار

تعديل على رسوم أو 
أسعار قائمة

كتابة خطية أو 
إلكترونية أو من خال 

وسيلة إعانية، الموقع 
الرسمي لبنك التاجر 
على شبكة األنترنت

على األقل (30) يومًا 
قبل بداية تطبيق 

التعديات الجديدة. وفي 
حالة عدم رد التاجر ضمن 

االطار الزمني المحدد 
(30) يومًا، تعتبر الرسوم 
الجديدة سارية المفعول 

من تاريخ اإلشعار

أي تغيير قد يطرأ على 
الشروط واألحكام

كتابة خطية أو 
إلكترونية أو من خال 

وسيلة إعانية، الموقع 
الرسمي لبنك التاجر 
على شبكة األنترنت

على األقل (30) يومًا 
قبل بداية تطبيق 

التعديات، باستثناء 
الحاالت التي تتطلب 
تغييرًا مبكرًا أو فوريًا، 

والتي تفرض تحت 
القوانين ذات االختصاص 

أو أنظمة السوق ذات 
العاقة. ففي مثل هذه 

الحاالت، سيتم اإلشعار 
بحد أقصى اليوم 

الفعلي لبداية تطبيق 
التغيير.
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25. Governing Law:
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with 
the laws of the Kingdom of Saudi Arabia.

26. Assignment:
This agreement shall insure to the effect and be binding upon the 
parties named herein, and their respective successors in title and legal 
representatives and shall not be construed or enforced so as to confer 
any benefit upon any other person except as expressly provided herein. 
The Merchant may not assign any of its rights under or interest in this 
Agreement.

27. Liability to Continue:
Unless, otherwise, provided for by the general laws of the Kingdom 
of Saudi Arabia, the liability of The Merchant under this Agreement 
shall continue, not withstanding in the case of a firm, any change in 
its constitution whether by withdrawal, retirement, expulsion, death 
or admission by any partner or partners, amalgamation, dissolution or 
otherwise, in the case of a body corporate, the winding up whether 
voluntary or compulsory or any amalgamation, reconstruction or 
otherwise and in the case of a statutory body, the amalgamation, 
merger reconstruction, dissolution or otherwise of The Merchant.

28. Relationship of the Parties:
The parties shall not, by virtue of this Agreement, be deemed to be 
a partner or agent of each other, nor shall anything herein contained 
be, construed as creating a partnership, joint association or trust, it 
being agreed that each party will be individually responsible only for its 
obligations under this agreement. 

29. Entire Agreement Variations:
This Agreement, together with any other documents referred to herein, 
constitutes the entire agreement between the parties relating to the subject 
matter hereof and when duly executed by the parties hereto, supersedes all 
prior agreements between the parties relating to the subject matter hereof, 
supersedes and extinguishes any representation and warranties previously 
given or made other than such as are contained herein and except as 
provided herein, may only be varied by a written instrument signed by both 
parties, in accordance with clauses 23 and 24 referred herein.

30. Severance:
A. Any provision hereof prohibited by or unlawful or unenforceable 

under any applicable law shall, to the extent required by such law, 
be severed from the Agreement and rendered ineffective so far 
as is possible without modifying the remaining provisions of The 
Agreement.

B. If the Merchant requests to cancel the service, he should return 
the POS machines, to the Acquiring Bank and obtain receipt 
thereof; otherwise The Acquiring Bank will deduct the full 
amount of the machine from the Merchant’s account or any other 
accounts that belong to The Merchant. Noting that if such were 
to occur, The Merchant is allowed a maximum of 3 months to 
return the terminals for a refund.

31. No Waiver:
No failure or delay on the part of either party hereto exercise any right, 
power or remedy hereunder shall operate as a waiver thereof, nor shall 
any single or partial exercise of any right, power or remedy by either 
party hereby preclude any other, further or future exercise thereof or the 
exercise of any other right, power or remedy. All remedies hereunder are 
cumulative and are not exclusive of any other remedy provided by law.

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية:
ــة  ــي المملك ــا ف ــول به ــة المعم ــًا لألنظم ــر وفق ــة وتفس ــذه االتفاقي ــع ه تخض

العربيــة الســعودية.

26. التنازل:
ــن  ــن المحددي ــة الطرفي ــا لمصلح ــري مفعوله ــة ويس ــة ملزم ــذه االتفاقي ــر ه تعتب
فيهــا ومــن يخلفهمــا فــي ملكيــة مصلحتهمــا وممثليهمــا الشــرعيين، ولــن تفســر 
ــر  ــا ذك ــتثناء م ــر؛ باس ــخص آخ ــة ألي ش ــاز أو منفع ــح أي امتي ــك لمن ــق كذل أو تطب
ــه أو  ــن حقوق ــن أي م ــازل ع ــر التن ــق للتاج ــة، وال يح ــذه االتفاقي ــي ه ــوح ف بوض

 امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

27. استمرارية المسؤولية:
مــا لــم تشــترط األنظمــة العامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــاف ذلــك، 
فــإن مســؤولية التاجــر تظــل مســتمرة وقائمــة بموجــب هــذه االتفاقيــة حتــى فــي 
ــواء  ــها س ــام تأسيس ــي نظ ــر ف ــته بتغيي ــان مؤسس ــى كي ــرأ عل ــر يط ــال أي تغيي ح
باالنســحاب أو التقاعــد أو الطــرد أو الوفــاة أو بقبــول شــريك أو شــركاء، أو االندمــاج 
أو التصفيــة. وبالنســبة للشــركات، عنــد حــل الشــركة طوعــًا أو إلزاميــًا، أو أيــة عمليــة 

اندمــاج، أو إعــادة تنظيــم، أو إنهــاء أعمــال التاجــر ومــا إلــى ذلــك.

28. عاقة الطرفين:
ــًا لآلخــر، وال يجــوز تفســير  ــة أحدهمــا شــريكًا أو وكي ــر طرفــا هــذه االتفاقي ال يعتب
أي نــص فــي هــذه االتفاقيــة علــى أنــه يعنــي إقامــة شــراكة تضامنيــة أو اتحــاد 
ائتمانــي، بــل يظــل كل طــرف بصفتــه الفرديــة مســؤواًل عــن التزاماتــه المنصــوص 

عليــه فــي هــذه االتفاقيــة.

29. تعديل كامل االتفاقية:
تشــكل هــذه االتفاقيــة إلــى جانــب أيــة مســتندات أخــرى مشــار إليهــا فيهــا كامــل 
ــر  ــة. كمــا تعتب ــن طرفيهــا بخصــوص موضــوع هــذه االتفاقي ــة المبرمــة بي االتفاقي
هــذه االتفاقيــة عنــد توقيعهــا حســب األصــول ناســخة لجميــع االتفاقيــات الســابقة 
ــة  ــخة ومبطل ــة، وناس ــذه االتفاقي ــوع ه ــوص موض ــن بخص ــن الطرفي ــة بي والمبرم
أليــة إقــرارات أو ضمانــات قدمــت فــي الســابق غيــر مــا تضمنتــه هــذه االتفاقيــة، 
باســتثناء مــا يــرد فــي هــذه االتفاقيــة خــاف ذلــك، ويمكــن تعديلهــا فقــط 
بموجــب وثيقــة مكتوبــة وموقعــة مــن قبــل الطرفيــن بالتوافــق مــع المادتيــن 23 

و24 المشــار إليهمــا فــي المتــن.

30. اإللغاء الجزئي:
فــي حالــة اكتشــاف عــدم مشــروعية أي نــص فــي هــذه االتفاقيــة أو  أ. 
عــدم قابليتــه للتطبيــق بموجــب أي قانــون ســاري المفعــول، فســوف يتــم 
اســتبعاد هــذا النــص مــن هــذه االتفاقيــة واعتبــاره الغيــًا، وذلــك ضمــن 
ــل  ــة لتعدي ــًا دون الحاج ــك ممكن ــا كان ذل ــون، وطالم ــذا القان ــات ه متطلب

ــذه االتفاقيــة. بقيــة نصــوص ه

فــي حالــة طلــب التاجــر إلغــاء الخدمــة، يتوجــب علــى التاجــر تســليم جهــاز  ب. 
نقــاط البيــع. وفــي حــال عــدم إجــراء عمليــات التســليم ألي ســبب كان، 
يقــوم البنــك بخصــم قيمــة الجهــاز مــن حســاب التاجــر أو أي مــن الحســابات 
األخــرى الخاصــة بالتاجــر. وفــي حالــة تجــاوز مــدة التســليم لفتــرة تزيــد عــن 
ثاثــة أشــهر، فــا يحــق للتاجــر المطالبــة بإرجــاع قيمــة الجهــاز، وللبنــك الحــق 

ــغ. فــي االحتفــاظ بالمبل

31. عدم التنازل عن الحقوق:
ال يمثــل اإلخفــاق أو التأخيــر مــن جانــب أي مــن طرفــي هــذه االتفاقيــة فــي 
ممارســته لحــق أو صاحيــة أو وســيلة مشــروعة الســترداد حــق مــا، تنــازاًل عــن ذلــك 
الحــق أو الصاحيــة أو الوســيلة المشــروعة. كمــا أن الممارســة الفرديــة أو الجزئيــة 
ألي حــق أو صاحيــة أو وســيلة مشــروعة مــن قبــل أي مــن طرفي هــذه االتفاقية، 
ال تعطــل أو تمنــع ممارســة ذلــك الحــق أو الصاحيــة أو الوســيلة المشــروعة، 
وكذلــك تعتبــر الوســائل المشــروعة الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة معــززة لبعضهــا 

البعــض، وهــي ال تمنــع اســتخدام أيــة وســائل أخــرى نــص عليهــا القانــون.
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32. Giving of Time or Grace:
The liability of The Merchant hereunder shall not be impaired or 
discharged by reason of any time or grace being granted by or with the 
consent of The Acquiring Bank or any forbearance by The Acquiring 
Bank to insist upon its strict rights hereunder.

33. Force Majeure:
No failure or omission by either party to carry out its obligations or 
observe any of the stipulations or conditions of the Agreement shall 
give rise to any claims against the party in question or be deemed 
a breach of this Agreement, if such failure or omission arises from a 
cause of force majeure, such as acts of God, war or warlike hostilities, 
shortage of material or labour, delay in deliveries from sub-contractors 
or machine failure, or any other event outside the control of the party 
in question.  

34. Suspension of Rights of Merchants:
Without prejudice to any of The Acquiring Bank’s rights under this 
Agreement and/or the Operating Manuals, in the event of a breach by 
The Merchant of any of the terms and conditions of this Agreement, 
The Acquiring Bank may, on its sole discretion, give immediate notice in 
writing to The Merchant to remedy the breach within a specified period 
not exceeding 1 (one) month, and may, during the aforesaid specified 
periods, suspend all the rights of The Merchant under this Agreement, 
save for those rights necessary to enable The Merchant to remedy 
the breach. If The Merchant shall fail to remedy the breach within the 
aforesaid period, The Acquiring Bank shall have the power to extend the 
specified period (with or without suspension) and/or to give immediate 
notice of termination to The Merchant under clause 34(b) hereof. 

35. Termination of Agreement:
A. This Agreement shall become effective when signed by both 

parties and shall remain in force and effect until otherwise 
agreed and/or is subject to the conditions referred to in clause 
35(B). Thereafter, the Agreement shall automatically renew for 
additional one-year periods, unless such renewal is terminated by 
either party upon giving 90 (ninety) days notice in writing. 

B. Notwithstanding clause 35(A) above, The Acquiring Bank shall 
have the right at anytime to give immediate notice in writing to 
The Merchant to terminate this Agreement forthwith in any of 
the following events:

1. If The Merchant breaches any of the terms and conditions 
of the Agreement.

2. In a case where The Merchant is a corporate body, where an 
order is made or a resolution is passed for the winding-up of 
The Merchant.

3. In a case where The Merchant is an individual or a sole 
proprietorship or partnership form, if The Merchant or its sole 
proprietor or any of the partners constituting The Merchant 
shall commit an act of bankruptcy or have a receivership or 
have any adjudication order made against him. 

4. If a distress or execution or writ of seizure and sale or 
attachment is levied upon or issued against any of the 
property or assets of The Merchant.

5. If The Merchant has its Commercial Registration rescinded 
for any reason. 

6. The Merchant fails to provide acceptable proof of a renewed 
Commercial Registration within 90 days.

7. If The Acquiring Bank has reason to believe that The 
Merchant has participated (knowingly or unknowingly) in 
any fraudulent or illegal act. The Acquiring bank has full 
right to terminate the agreement immediately.

32. منح مهلة زمنية:
ال تنتفــي مســؤولية التاجــر بســبب أيــة مهلــة زمنيــة ُتمنــح لــه مــن قبــل أو بموافقة 
بنــك التاجــر أو بســبب أي تســاهل مــن قبــل البنــك، وال يمــس ذلــك حــق بنــك التاجــر 

 في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

33. الظروف القهرية:
ال يجــوز رفــع أيــة دعــاوى أو مطالبــات ضــد أي مــن طرفــي هــذه االتفاقيــة 
حــال إخفاقــه فــي الوفــاء بالتزاماتــه أو تطبيــق أي مــن شــروط أو أحــكام هــذه 
االتفاقيــة، إذا كان ذلــك اإلخفــاق أو اإلغفــال ناجمــًا عــن أحــد األســباب أو الظروف 
القهريــة مثــل األحــداث التــي تتعلــق بالقضــاء والقــدر، والحــروب أو أشــباه الحــروب 
ــة  ــة أو أحــداث الشــغب أو الخطــر التجــاري أو األعمــال التخريبي ــورات المدني أو الث
أو اإلضرابــات أو نقــص المــواد أو العمــال أو التأخيــر فــي التســليم مــن قبــل 
المقاوليــن مــن الباطــن أو تعطيــل الماكينــات نتيجــة لألســباب والظــروف القهريــة، 

أو أي حــدث آخــر خــارج ســيطرة الطــرف المعنــي.

34. تعليق حقوق التاجر:
ــن  ــة، يمك ــذه االتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــن ش ــر ألي م ــة التاج ــة مخالف ــي حال ف
ــارًا  ــر إخط ــه للتاج ــغيل أن يوج ــة التش ــة و/أو أدل ــذه االتفاقي ــى ه ــك بمقتض للبن
ــًا بالعــدول عــن المخالفــة خــال مــدة محــدودة أقصاهــا شــهر واحــد، علمــًا  خطي
بأنــه يمكــن للبنــك خــال هــذه المهلــة أن يعلــق جميــع حقــوق التاجــر المنصــوص 
ــن التاجــر مــن  ــك الحقــوق الازمــة لتمكي ــة باســتثناء تل عليهــا فــي هــذه االتفاقي
ــرة  ــه. وفــي حالــة فشــل التاجــر فــي إصــاح مخالفتــه خــال الفت إصــاح مخالفات
المذكــورة، فإنــه يحــق للبنــك أن يمــدد الفتــرة المحــددة (مــع تعليــق أو عــدم 
تعليــق حقــوق التاجــر) و/أو توجيــه إخطــار للتاجــر باإللغــاء الفــوري لهــذه االتفاقيــة 

ــة. ــذه االتفاقي ــن ه ــادة 35(ب) م ــب الم بموج

35. إلغاء االتفاقية:
يبــدأ ســريان مفعــول هــذه االتفاقيــة حــال التوقيــع عليهــا مــن قبــل  أ. 
الطرفيــن، وتظــل ســارية المفعــول حتــى الوقــت الــذي يتفــق عليــه و/
أو تبعــًا للشــروط المشــار إليهــا فــي المــادة 35(ب)، وبعــد ذلــك تجــدد 
ــم  ــم يت ــرات أخــرى مــدة كل منهــا ســنة واحــدة مــا ل ــًا لفت ــة تلقائي االتفاقي
ــن بموجــب إخطــار خطــي  ــب أي مــن الطرفي ــد مــن جان إلغــاء هــذا التجدي

قبــل تســعين (90) يومــًا.

ــي  ــر ف ــك التاج ــق لبن ــاه، يح ــرط 35(أ) أع ــون الش ــن مضم ــر ع ــرف النظ بص ب. 
أي وقــت توجيــه إخطــار خطــي للتاجــر بإلغــاء هــذه االتفاقيــة مباشــرة فــور 

ــة: ــباب التالي ــن األس ــوع أي م وق

إذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية.  .1

في حالة صدور قرار بحل وتصفية شركة وأعمال التاجر.  .2

ــر أو  ــن التاج ــن، وأعل ــركة تضام ــردًا أو ش ــر ف ــون التاج ــة ك ــي حال وف  .3
المالــك الوحيــد للمنشــأة أو أي مــن شــركائه إفاســه أو صــدر بحقــه 

ــه. ــه أو بإفاس ــى ممتلكات ــي عل ــارس قضائ ــن ح ــر بتعيي أم

فــي حالــة فــرض أو صــدور أمــر قضائــي بحجــز أو مصــادرة أو بيــع أو   .4
ــر. ــول التاج ــكات أو أص ــن ممتل ــى أي م ــد عل ــع الي وض

إذا تم إلغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب.   .5

ــد الســجل التجــاري فــي  ــواًل بتجدي ــًا مقب فشــل التاجــر أن يقــدم دلي  .6
غضــون (90) يومــًا.

7. إذا كان لــدى بنــك التاجــر قناعــة، وبنــاءًا علــى تقديــره الشــخصي 
ارتــكاب التاجــر ألفعــال غــش، أو أفعــال باطلــة أو ســماح التاجــر بهــذه 
األفعــال مــع علمــه بهــا وفقــا لتقديــر بنــك التاجــر الخــاص، ودون أن 

ــة. ــداء أي ســبب، فــي انهــاء هــذه االتفاقي يكــون ملزمــًا بإب
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C. This Agreement shall be terminated forthwith if The Acquiring 
Bank ceases to be an operator of the MADA-POS System for any 
reason whatsoever.

D. In the event of termination of this Agreement for whatever 
reason: 

1. The Merchant agrees and undertakes to return to The 
Acquiring Bank immediately all materials, books, records and 
otherwise pertaining to MADA-POS transactions, and shall 
not thereafter use the MADA Mark or name.

2. The Merchant agrees and undertakes to permit The 
Acquiring Bank, and The Acquiring Bank shall have the 
right of access to The Merchant’s outlet, to disconnect the 
MADA-POS terminal and/or retrieve and remove the same 
together with any other equipment relating to the MADA-
POS system which is not owned by The Merchant and any 
materials bearing the MADA Mark or name. At the request of 
The Acquiring Bank, The Merchant will, at its own expense, 
assist The Acquiring Bank to exercise its rights hereunder 
and shall fully cooperate with the requirements of The 
Acquiring Bank in this respect.

E. It is hereby understood and declared that any termination under 
this Agreement by either party shall not affect any prior rights or 
liabilities of the parties hereto.

F. If The Merchant’s Bank fails to provide the MADA-POS service, 
The Merchant may request the MADA-POS service from an 
alternative Merchant’s Bank explaining the specific reasons why 
he wishes to reassign the Agreement. The Acquiring Bank would 
then seek the approval of the banking authorities to accomplish 
the reassignment.

G. If acquirer bank is unable to retrieve their PoS terminals after a 
period of 15 days of contract termination, the acquire bank may 
seek equivalent compensation based on acquire bank negotiation 
with merchant. 

36. Escrow Agreement:
The Merchant agrees that, for the period defined by the Acquiring Bank 
and/or any relevant Card Association rules after any termination of this 
Agreement, The Merchant shall be totally responsible for any and all 
chargeback’s and adjustments resulting from transactions processed 
pursuant to this Agreement.

Upon termination, and if required by The Acquiring Bank, The Merchant 
shall maintain an escrow account with The Acquiring Bank. The balance 
in this escrow account will be unilaterally determined by The Acquiring 
Bank, but shall not exceed the period defined by the Acquiring Bank 
and/or any relevant Card Association rules of actual chargeback and 
adjustment volume. These funds are to be used for settlement of 
chargebacks and adjustments on or after the date of termination of this 
Agreement. The Acquiring Bank will refund any such remaining funds to 
The Merchant no later than the period defined by the Acquiring Bank 
and/or any relevant Card Association rules after the termination of the 
Agreement. Lacking such escrow account if funds are not sufficient 
in the escrow account to cover said chargebacks and adjustments 
pursuant to this Agreement, The Merchant agrees to promptly pay 
to The Acquiring Bank upon request the amounts of the items. The 
Acquiring Bank records shall be used as proof of these chargebacks and 
adjustments. The Merchant agrees not to dispute these records.

37. Fee & Compensation Schedule
A. All fees associated with the MADA-POS service are detailed 

within a separate document appended to this agreement, entitled 
“MADA-POS Merchant Services Charges and International Card 
Schemes”. 

B. This document relates to MADA-POS Card, Credit Card and other 
payment cards at MADA-POS Terminals only.

تصبــح هــذه االتفاقيــة الغيــة فــورًا إذا توقــف بنــك التاجــر عــن تشــغيل خدمــة  ج. 
ــبب كان.  ــات ألي س ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة للش ــع التابع ــاط البي نق

د.  في حالة فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

يتعهــد التاجــر بــأن يعيــد لبنــك التاجــر فــورًا جميــع المــواد والكتــب   .1
نقــاط  خدمــة  وعمليــات  بمعامــات  يتعلــق  مــا  وكل  والســجات 
ــك  ــد ذل ــوز بع ــات، وال يج ــعودية للمدفوع ــبكة الس ــة للش ــع التابع البي

الســعودية للمدفوعــات. الشــبكة  أو اســم  اســتخدام عامــة 
ــن  ــر م ــرع التاج ــى ف ــول إل ــر بالدخ ــك التاج ــماح لبن ــر بالس ــد التاج يتعه  .2
ــعودية  ــبكة الس ــة للش ــع التابع ــاط البي ــة نق ــزة خدم ــل أجه ــل فص أج
للمدفوعــات و/أو اســتعادة وإخــراج األجهــزة وأية معــدات أخرى ذات 
عاقــة بخدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، 
والتــي ليســت ملــكًا للتاجــر وأيــة مــواد تحمــل اســم أو شــعار الشــبكة 
الســعودية للمدفوعــات، وذلــك بنــاءًا علــى طلــب البنــك المعنــي. 
ــر  ــك التاج ــاعد بن ــة، أن يس ــه الخاص ــى نفقت ــر وعل ــى التاج ــن عل ويتعي
ــة، وأن  فــي ممارســة حقوقــه المنصــوص عليهــا فــي هــذه االتفاقي

ــك فــي هــذا الخصــوص. ــدي كل تعــاون مــع البن يب

مــن المعلــوم والمتفــق عليــه فــي هــذه االتفاقيــة أن فســخ هــذه االتفاقية  هـ. 
مــن قبــل أي مــن الطرفيــن، لــن يؤثــر علــى أي حقــوق أو مســؤوليات 

ــن. ــن الطرفي ــابقة ألي م س

إذا ورد تقصيــر مــن جانــب بنــك التاجــر فــي تقديــم خدمــة نقــاط البيــع التابعــة  و. 
للشــبكة الســعودية للمدفوعــات، فإنــه يمكــن للتاجــر طلب تحويــل االتفاقية 
إلــى بنــك معنــّي آخــر يختــاره التاجــر، وذلــك بتقديــم طلــب إلــى بنــك التاجــر 
اآلخــر يشــرح فيــه األســباب المحــددة لرغبتــه فــي تحويــل االتفاقيــة. وبعــد 
ذلــك يطلــب بنــك التاجــر هــذا موافقــة الســلطات المصرفيــة إلتمــام عمليــة 

التحويــل.

إذا تعــذر علــى البنــك المســتضيف اســترجاع جميــع األجهــزة المقدمــة  ي. 
ــرة 15 يومــًا مــن إنهــاء العقــد، يحــق للبنــك المســتضيف أن يطلــب  بعــد فت

 تعويضًا بناء على نتائج التفاوض المتفق عليه بين البنك والتاجر. 

36. ضمانات االتفاق:
يتعهــد التاجــر خــال فتــرة يحددهــا بنــك التاجــر و/أو تضعهــا أي مؤسســة للبطاقــات 
ذات الصلــة بأنــه وبعــد أي إنهــاء لهــذا االتفــاق، يصبــح التاجــر مســؤواًل تمامــًا عــن 
جميــع التكاليــف والتســويات الماليــة الناتجــة عــن المعامــات الــواردة تبعــًا لهــذا 
االتفــاق. وعنــد اإلنهــاء، وإذا مــا اقتضــى بنــك التاجــر ذلــك، فإنــه يمكــن للتاجــر أن 

يحتفــظ بحســاب الضمــان لــدى بنــك التاجــر.

وســيتم تحديــد المبلــغ المطلــوب فــي حســاب الضمــان هــذا مــن جانــب بنــك التاجــر 
فــي فتــرة ال تتجــاوز المــدة المحــددة مــن قبــل بنــك التاجــر و/أو أي قواعــد تضعهــا 
أي مؤسســة للبطاقــات ذات الصلــة لتحمــل التكاليــف الفعليــة وحجــم التســويات 
ــن  ــة ع ــغ الناتج ــم المبال ــوية وخص ــوال لتس ــذه األم ــتخدم ه ــوف تس ــة. وس المالي
ــرد  ــك التاجــر ب ــة. وســيقوم بن ــخ إنهــاء هــذه االتفاقي التســويات وقــت أو بعــد تاري
ــك  ــل بن ــن قب ــددة م ــرة المح ــاوز الفت ــد ال يتج ــي موع ــر ف ــة للتاج ــوال المتبقي األم
ــاء  ــد انته ــة بع ــات ذات الصل ــة للبطاق ــا أي مؤسس ــد تضعه ــر و/أو أي قواع التاج
ــل  ــان أو تحم ــاب الضم ــة حس ــة لتغطي ــر كافي ــوال غي ــت األم ــة. وإذا كان االتفاقي
التكاليــف والتســويات وفقــًا لهــذا االتفــاق، يتوجــب علــى التاجــر أن يدفــع علــى 
ــات.  ــذه النفق ــة ه ــر لتغطي ــن األخي ــب م ــى طل ــاءًا عل ــر بن ــك التاج ــى بن ــور إل الف
وهنــا يجــب أن تســتخدم ســجات بنــك التاجــر كدليــل علــى تغطيــة هــذه التكاليــف 

ــرض علــى أي مــن هــذه الســجات. ــة، وال يحــق للتاجــر أن يعت والتســويات المالي

37. ملحق الرسوم والتعويض:
جميــع الرســوم المتعلقــة بخدمــة نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية  أ. 
ــف  ــوان »تكالي ــت عن ــة تح ــس االتفاقي ــي نف ــا ف ــم تفصيله ــات يت للمدفوع
التاجــر لخدمــات نقــاط البيــع التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات 

العالميــة«.  الدفــع  وبطاقــات 

ــبكة  ــة للش ــع التابع ــاط البي ــات نق ــتخدام بطاق ــق باس ــة تتعل ــذه االتفاقي ه ب. 
ــع  ــاط البي ــزة نق ــى أجه ــة عل ــات االئتماني ــات والبطاق ــعودية للمدفوع الس

التابعــة للشــبكة الســعودية للمدفوعــات فقــط.
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C. Regardless of whichever type of card is used, MADA rules dictate 
that a valid PIN (and valid signature in the case of Purchase with 
Cashback) is obtained from the Cardholder in order to complete a 
transaction. Upon failure to acquire either, The Merchant hereby 
agrees and undertakes to fully indemnify The Acquiring Bank 
and/or Card Scheme from and against all actions, claims, losses, 
charges, expenses and damages which The Acquiring Bank may 
suffer or incur as a result of such a failure.  

38. General Obligation of the Merchants  

• The Acquiring Bank has the right to retain terminal/terminals if 
the Merchant does not pay the fees without notification.

39. Merchant Fees
The Merchant service charges for MADA and International Card 
Schemes

The schedule of charges shall become effective once the terminal/s is/
are installed.

Monthly Charges

FeesCharges Details

100 SR
If the monthly total transactions of POS terminal does not 

reach 14,999 SR

Payment Cards Charges

Maximum 
amount Fees Transaction 

amountService (per transaction)

Not 

Available

0.7 % 

Per Transaction 

Less than 

100 SRMerchant Services Charge 

“MADA”
SR 1600.8 % 

Per Transaction 

100 SR  

and more

SR 80
1.5 % 

Per Transaction 

Gulf cooperation council transactions  

“GCC“

Not 

Available

2.5 % 

Per Transaction 

Credit Card transactions “CC” 

(Visa & MasterCard & UnionPay)

Not 

Available

2%

Per Transaction
Maestro transactions

الشــبكة  قواعــد  فــإن  المســتخدمة،  البطاقــة  نــوع  عــن  النظــر  بغــض  ج. 
الســعودية للمدفوعــات تقتضــي رقمــًا ســريًا فعــااًل (وتوقيعــًا رســميًا فــي 
حالــة الســحب النقــدي عــن طريــق أمــر الشــراء)، وُيقــدم هــذا كتصريــح مــن 
ــاق  ــال إخف ــي ح ــة. وف ــال العملي ــم إكم ــى يت ــة حت ــل البطاق ــرف حام ط
التاجــر الحصــول علــى أي منهمــا، فــإن بنــك التاجــر أو أي نظــام معمــول بــه 
فــي البطاقــات لــن يتحمــل أيــة مســؤولية قانونيــة كانــت أو غيرهــا عــن أيــة 
دعــوى أو مطالبــات أو تكاليــف أو مصاريــف أو أضــرار أو خســائر؛ بمــا فــي 
ذلــك الخســائر أو األضــرار التراكميــة أو خســارة األربــاح، التــي قــد يتعــرض لهــا 

ــل هــذا اإلخفــاق مــن طــرف التاجــر. ــك التاجــر بســبب مث أو يتكبدهــا بن

38.  تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات:

فــي حالــة عــدم تحصيــل الرســوم مــن التاجــر، يحــق للبنــك ســحب الجهــاز مــن   •
التاجــر دون إى إشــعار مســبق.

39.  رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات: 

يبــدأ تطبيــق الرســوم الموجــودة فــي الجــدول أدنــاه فــور تركيــب الجهاز/األجهــزة 
لــدى مواقــع العميــل: 

رسوم شهرية

الرسوم التفاصيل 

SR 100
في حال لم تصل مجموع مبيعات جهاز نقاط البيع الشهرية الى 

14,999 ريال سعودي

رسوم بطاقات الدفع 

الحد االقصى الرسوم مبلغ العملية الخدمة (للعملية)

ال يوجد
 للعملية الواحدة 

% 0.7 
أقل من 100 ريال 

سعودي
خدمة بطاقات الشبكة 

السعودية للمدفوعات 

SR 160»مدى«
 للعملية الواحدة 

% 0.8
100 ريال 

سعودي و أكثر

SR 80
 للعملية الواحدة 

% 1.5 “GCC” خدمة بطاقة الدفع الخليجية

ال يوجد
 للعملية الواحدة

% 2.5 
”CC“ خدمات البطاقات االئتمانية 
(فيزا و ماستركارد و يونيون باي) 

ال يوجد
للعملية الواحدة

 %2 خدمة بطاقات مايسترو

Gas station fees 

Merchant Fees

SNB Platinum merchant Free  

SNB Gold merchant 0.035 SR for each transaction  

(3.5 Halala for each transaction)

Mass Merchant 0,07 SR for each transaction  

(7 Halala for each transaction)

Transfer Centers, Exchange Centers & international transaction Fees

Minimum limit 1 SR and maximum limit 3 SR

رسوم محطات الوقود

الرسوم  التاجر

مجانًا تاجر األهلي الباتيني

SR 0.035 لكل عملية (3.5 هللة لكل 
عملية) .

تاجر األهلي الذهبي

SR 0.07 لكل عملية (7 هاالت لكل 
عملية)

عميل المنشآت التجارية العادي

رسوم مراكز التحويل و مراكز الصرافة و عمليات التحويل الدولي

SR 3 و الحد االعلى SR 1 الحد االدني
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1. الدفعات والرسوم واألتعاب:

ــة القيمــة المضافــة مفروضــة، فــإن أى هامــش  عندمــا تكــون ضريب   .1
ربــح، أو أى رســوم أو أتعــاب أو أيــة مبالــغ تدفــع وفقًا لهــذه اإلتفاقية 
والخدمــات المشــار إليهــا تعتبــر خالصــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة، 
والتــى ســوف تضــاف قيمتهــا وفقــًا لمعــدل أو نســبة ضريبــة القيمــة 
المضافــة المطبــق فــى تاريخــه أو كمــا تُعــدل تلــك النســبة مســتقبًا 
ســواء بالزيــادة أو النقصــان والتــى ســوف يتــم تحميلهــا علــى العميــل.

أعــاه وألى ســبب كان وســواء كان  الفقــرة  مــن  الرغــم  علــى    .2
ذلــك فيمــا يخــص معاملــة معينــة أو بصــورة عامــة فيمــا يخــص 
ــي  ــك األهل ــام البن ــة، إذا ق ــذه اإلتفاقي ــكام ه ــروط وأح ــق ش تطبي
الســعودي بتضميــن ضريبــة القيمــة المضافــة فــى أى هامــش ربــح، 
ــة،  ــة مبالــغ تدفــع وفقــًا لهــذه اإلتفاقي أو أى رســوم أو أتعــاب أو أي
ســوف يقــوم البنــك األهلــي الســعودي بتضميــن كشــف الحســاب 
الخــاص بالعميــل إن وجــد فــى الشــهر الاحــق متضمنــًا قيمــة الضريبــة 
ــل. ــى العمي ــة عل ــق المحمل ــد المطب ــدل العائ ــة ومع ــة المحمل المضاف

كشوفات الحسابات عبر إي كورب:
يوضــح كشــف الحســاب بيانــًا تفصيليــًا لجميــع العمليــات التــي تمــت علــى جهــاز/
أجهــزة نقــاط البيــع. و يمكــن الوصــول إلــى هــذا الكشــف عبــر موقــع إي كــورب.

فــي حــال وجــود حســاب علــى إي كــورب، ســتتم إضافــة تفاصيــل المســتخدم أدنــاه 
فقــط لإلطــاع علــى كشــف حســاب العمليــات الخاصــة بنقــاط البيــع.

فــي حــال عــدم وجــود حســاب إي كــورب، ســتتم إضافــة الخدمــة (مجانــًا) و 
إضافــة المســتخدم أدنــاه فقــط لإلطــاع علــى كشــف حســاب العمليــات الخاصــة 

ــع. بنقــاط البي

ماحظة: سوف تظهر فقط أجهزة نقاط البيع المرتبطة بأرقام الحسابات أعاه.
ــة، نؤكــد موافقتكــم علــى الشــروط و األحــكام  بالموافقــة علــى هــذه اإلتفاقي

ــط: المتعلقــة بخدمــة إي كــورب و الموجــودة علــى الراب
goo.gl/mzgAr4

وسائل التواصل
البريد اإللكتروني للتاجر: 

ــم  ــذي ت ــي ال ــد اإللكترون ــوان البري ــر التاجــر مســؤواًل مســؤولية تامــة عــن عن يعتب
ــه، ويحــرص التاجــر علــى الحفــاظ علــى المعلومــات المرســلة  ــد بنــك التاجــر ب تزوي

ــه. ــي المشــار إلي ــد اإللكترون ــى البري إل

حيــث ســيقوم البنــك األهلــي الســعودي بإرســال أي تعاميــم و تعليمــات خاصــة 
بنقــاط البيــع إلــى البريــد اإللكترونــي المشــار اليــه أعــاه.

1. Charges, Fees And Payments:

1. Where VAT is applicable, the Profit Margin/Charges/Fees or 
amounts to be provided for under or in accordance with this 
Agreement and related services are stated exclusive of VAT, 
which shall be added at the prevailing rate on the date hereof or 
as amended in the future whether by increase or decrease and 
which shall be charged to the Customer. 

2. Notwithstanding the sub-clause above and if, for whatsoever 
reason and whether for specific transaction or in general within 
applying the terms and conditions of this Agreement, SNB has made 
any or all of the Charges/Fees or amounts to be provided inclusive of 
VAT, SNB shall provide an account statement (if any) the following 
month which will provide a breakdown of the applicable VAT amount 
and its rate at the prevailing rate as applicable and charged to the
Customer.

Merchant Statement Through eCorp:
The Point of Sale Statement will provide detailed transaction report 
regarding your PoS Terminal(s). You may access this statement via 
eCorp.
If you have eCorp access, the user information below will be added to 
inquire on Point of Sale Statement.
If you do not have eCorp access, the access will be provided (free of 
charge) and the user information below will be added to inquire on 
Point of Sale Statement.

Note: only PoS terminals linked to above account(s) will be accessible to the user
By signing the agreement, we hereby confirm our acceptance of eCorp 
Terms & Conditions which are available on the link:
goo.gl/mzgAr4

Merchant Communication
Merchant’s Email
The Merchant is fully responsible for the email address that was 
provided to the POS department on this form.  

The bank will send any POS communication through the email provided 
above by the merchant.

Corporate ID (If exists)

ID/Iqama NumberRequired User ID

Attached a clear copy of user’s National/Iqama ID

(Write account numbers to be granted to the users)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Job Title Mobile

966

E-mail

Employee Name

Accounts Access

رمز الشركة (إن وجد)

اسم الموظف

رقم الهوية

الب��د اإللكت�وني

ج. الحسابات المطلوبة
(�رجى كتابة أرقام الحسابات المطلوب منحها للمستخدم)

الجوال

رمز المستخدم المطلوب

المسمى الوظيفي

إرفاق صورة واضحة من هوية المستخدم سا��ة الصالحية.
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ي طريق المل
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ك عبدا

ي مركز المل
سعود
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ي برج البن
س
ى الرئي
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 مرخ
 

  w
w

w
.alahli.com

 | 920001000
 | 13519

–6676
ض

778  |  الريا
رقمالوحدة

ي“
سعود

ي ال
ك األهل

ى ”البن
ك“فتكوناإلشارةإل

ي“أو ”البن
ي“أو ”األهل

يالتجار
كاألهل

عندمايردذكراسم ”البن

بيــــان عن طالب الخدمة
رقم الهاتف الجوال لمالك المنشأةنوع نشاط المتجر

اسم المسؤول عن 
رقم جوال المسؤولالخدمة

رقم الفاكسهاتف العمل
اللغة المستخدمة 

اإلدخال عدد األجهزة المطلوبة        إنجليزي       عربيبالجهاز
اليدوي

الرمز البريديالمدينةصندوق البريد   ال   نعمخدمة السحب النقدي
البريد اإللكتروني 
للمطالبات المالية

 نوع الجهاز
 هاتف              العدد  شريحة جوال                العدد                      تطبيق نقاط البيع)الرجاء االختيار(

بيــــان عن األجهزة المطلوبة

اسم المتجر
)عربي/ إنجليزي(

عنوان المتجر
رقم الحساب المرغوب 

ربطه 
على الجهاز/األجهزة

اسم المسؤول
عن الخدمة

 *رقم جوال المفوض
)في موقع التركيب( المدينةالحيإسم الشارع

* في حالة عدم رد العميل سيتم إلغاء الطلب و على التاجر فتح طلب جديد

X 
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سعود

ي ال
ك األهل
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  w
w

w
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ض 6676 – 13519  |  920001000  |  
رقم الوحدة 778  |  الريا

 
ي“

سعود
ي ال

ك األهل
ى ”البن

ك“ فتكون اإلشارة إل
ي“ أو ”البن

ي“ أو ”األهل
ي التجار

ك األهل
عندما يرد ذكر اسم ”البن

List Of The Required Machines

Name of the Store in 
Arabic & English

Store Location
Account Number 
be Linked to the 

Machine/s
Person in Charge * Delegate’s Mobile

NumberStreet Name District City

* In case the clinet did not answer the request well be cancelled and will need to open a new request.

Information about The Merchant
Business Type Owner Phone Number
Name of the In-
Charge Person Deputy Mobile Number

Deputy Phone 
Number Fax Number

Language in the 
Machine         English         Arabic Number of the 

Required Machines Zip Code

Cashback    Yes    No P.O. Box City Key Entry
E-Mail for Financial
Claims
Machine Type 
(Please Choose)   Phone            Number                      Mobile SIM       Number            Soft POS terminal

X 
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40.  Terms and Conditions for Accepting
Electronic Credit Card Transactions

Merchant’s Right and Obligations:
1. Merchant shall not photo copy or scan or save any information of 

the credit/debit card.

2. The Merchant shall specify the current account number that the
amount of settlement will be posted by using Visa or MasterCard. 
He shall also specify the persons who are authorized to sign on 
the account and shall advise The Acquiring Bank to that effect in 
writing and the account should be used for this purpose only.

3. The Merchant must ascertain the following: 
A. The validity of the credit card presented to him.
B. The credit card bears the Visa or MasterCard logo.
C. The credit card is free of any traces of change, distortion or 

falsification. 
D. The signature at the back of the card matches the signature 

on the receipt.
E. In case the card holder was not presented, The Merchant 

will bear all the financial losses in the card holder objects on 
the transaction

4. The Merchant shall undertake the followings: 
i. Not to require from any Cardholder to pay any part of the 

fees (Credit Card amount or any other payment cards) which 
The Merchant may be liable to pay hereunder, whether an 
increase of price or otherwise, or pay any contemporaneous 
finance charge in connection with the transaction in which 
the Credit Card Payment Card is used or any fees may The
Acquiring Bank impose on The Merchant 

ii. Not to split the transaction amount under any circumstances 
whatsoever.

iii. Not to provide card holders with cash or similar advances. 

iv. Not to divulge any information or account number given to 
him to a third party, except to the Acquiring Bank or to the 
Card Issuing Bank

v. Not to capture card details manually on the terminals 
even if the terminal requires to do so, without getting The 
Acquiring Bank approval.

vi. The Merchant will keep the card holder signed sales slips 
for two years and should produce the same to the Bank 
upon request within the period specified in the Bank’s 
correspondence. 

40.  أحكام وشروط اتفاقية قبول بطاقات الدفع 
العالمية (فيزا وماستركارد) عبر أجهزة نقاط 

البيع واإلدخال اليدوي:
حقوق والتزامات التاجر: 

على التاجر أن يتعهد ويلتزم بما يلى:

المعلومــات  تســجيل  أو  نســخها  أو  االئتمانيــة  البطاقــات  تصويــر  عــدم   .1 
السرية فيها

أن يحــدد رقــم الحســاب الجــاري الــذي ســيضاف إليــه ناتــج العمليــات   .2
ــد  ــه تحدي ــزا وماســتركارد، كمــا يجــب علي ــم باســتخدام بطاقــات في التــي تت
األشــخاص المفوضيــن بالتوقيــع علــى الحســاب وإبــاغ البنــك خطيــًا؛ علــى 

أن يســتخدم ذلــك الحســاب فقــط لهــذا الغــرض.

أن يتأكد من:  .3
صاحية البطاقة المقدمة له أ. 

أن البطاقة تحمل شعار فيزا/ماستركارد ب. 
عدم وجود آثار تعديل أو تشويه أو تحريف على البطاقة   ج. 

مطابقــة توقيــع حامــل البطاقــة علــى قســيمة الشــراء مــع توقيعــه  د. 
ــراء ــة للش ــة المقدم ــر البطاق ــى ظه ــود عل الموج

البطاقــة،  حامــل  و/أو  البطاقــة  وجــود  إثبــات  عــدم  حــال  فــي  هـ. 
حامــل  اعتــراض  عنــد  العملية/العمليــات  مبلــغ  التاجــر  فســيتحمل 

العملية/العمليــات تلــك  علــى  الحقيقــي  البطاقــة 

يتعهد التاجر للبنك بما يلى:  .4
عــدم تحميــل حامــل البطاقــة أي جــزء مــن الرســوم التــي قــد يكــون   .i
التاجــر مســؤواًل عــن دفعهــا بموجــب هــذه االتفاقيــة، ســواء بزيــادة 
ــك، أو  ــر ذل ــك التاجــر علــى التاجــر أو غي األســعار أو رســوم يفرضهــا بن
ــتخدمة  ــات المس ــق بالبطاق ــة تتعل ــل مطلوب ــة تموي ــع أي تكلف دف

ــترو) ــزا ومايس ــترد كارد وفي ــات ماس ــاط (بطاق ــزة نق ــر أجه عب

عــدم تجزئــة مبلــغ الشــراء إلــى عــدة عمليــات لتجنــب الحصــول علــى   .ii
ــك. ــن البن ــض م التفوي

البطاقــات  لحملــة  شــابهها  مــا  أو  نقديــة  ســلف  تقديــم  عــدم   .iii
المعتمــدة. الباســتيكية 

عــدم اإلفصــاح عــن أيــة معلومــات تعطــى لــه أو رقــم حســاب ألي   .iv
ــدرة  ــركة المص ــك أو الش ــكال إال للبن ــن األش ــكل م ــأي ش ــة وب جه

للبطاقــة ذات العاقــة.

ــع؛  ــاط البي ــاز نق ــق جه ــن طري ــًا ع ــة يدوي ــات البطاق ــال بيان ــدم إدخ ع  .v
 حتى في حال طلب الجهاز ذلك. 

البطاقــات  حاملــي  مــن  الموقعــة  البيــع  بقســائم  يحتفــظ  أن   .vi
ــدة  ــه لم ــوزات وخاف ــر وحج ــن فواتي ــة م ــتندات ذات العاق والمس
ســنتين. كمــا يتعهــد التاجــر بتقديمهــا للبنــك عنــد الطلــب فــي خــال 
المــدة وطريقــة اإلرســال المحددتيــن بالطلــب المقــدم مــن قبــل 
ــال  ــي ح ــى ف ــك؛ حت ــن ذل ــر ع ــؤولية التاج ــتمرار مس ــع اس ــك، م البن

إلغــاء أو تعديــل هــذه االتفاقيــة ألي ســبب كان.

 Merchant information (If Soft POS terminalمعلومات التاجر (في حال طلب تطبيق نقاط البيع):
is selected):
Email address البريد االلكتروني   Mobile number     رقم الجوال Date of Birth                   تاريخ المياد National ID               رقم هوية العميل
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function as indicated in the Point Of Sale operation manual.

    Merchants must not use the Reversal function but use a Refund 
Transaction to return the difference to the Cardholder in the event of 
overcharging a POS transaction amount.

the Cardholder for a Transaction receipt or similar documentation as 
proof of the original purchase transaction; if the original receipt is 

8. Merchants that provide full amount or partial Refunds must do so
only for the purpose of crediting a Cardholder account for returned
merchandise, cancelled services, or a price adjustment related to a
previous POS Purchase

   Merchant must ensure to  disclose on the returns and Refunds in 
a clear and visible format near the location of the POS Terminal, 

original Purchase Transaction.

conditions mentioned in this agreement.
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How to communicate with the Saudi National 
Bank about using your POS terminal service?

First Step:
Call toll free (920000856)

Second Step:
Press (1) for Arabic language and follow the automated 
answer system instructions as follows:

Request for maintenance
Press (2) and the automated answer system will 
request you to enter the number of the POS terminal 
intended for maintenance and follow the below 
mentioned steps:
• Press (1) to request printer papers
• Press (2) to report a defect in the terminal
• Press (3) to request tuning up the terminal with 

the automated mechanism
• Press (4) to request mada materials

The automated answer will give you a reference 
number for each of the previous services. 

Or resister in eCorp to request for maintenance Online 
by visiting www.alahliecorp.com

Financial Claims
Register in eCorp by visiting www.alahliecorp.com

كيفية التواصل مع البنك األهلي السعودي 
لخدمات نقاط البيع

الخطوة األولى:
االتصال بالرقم المجاني (920000856)

الخطوة الثانية:
ــاع إرشــادات جهــاز  ــة وإتب ــى الرقــم (1) للغــة العربي الضغــط عل

ــرد اآللــي كالتالــي: ال

لطلب الصيانة
الضغــط علــى رقــم (2) وســوف يطلــب منــك جهــاز الــرد اآللــي 
إدخــال رقــم جهــاز نقــاط البيــع المــراد خدمتــه ثــم اتبــاع خيــارات 

 الخدمة التالية: 

الضغط على رقم (1) لطلب ورق الطباعة.  •
الضغط على رقم (2) لإلباغ عن عطل في الجهاز.  •

الضغــط علــى رقــم (3) لطلــب خدمــة ضبــط الجهــاز علــى  •
الموازنــة اآلليــة.

الضغط على رقم (4) لطلب ملصقات مدى  •

ــات  ــن الخدم ــكل م ــع ل ــم مرج ــرد رق ــاز ال ــك جه ــوف يعطي وس
 السابقة. 

ــًا عــن  او التســجيل بخدمــة إي كــورب لرفــع طلبــات الصيانــه الي
www.alahliecorp.com ــع ــارة الموق ــق زي طري

للمطالبات المالية
الموقــع زيــارة  طريــق  عــن  كــورب  إي  بخدمــة   التســجيل 

www.alahliecorp.com
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Required Documents:
• The Merchant shall provide the Bank with a valid Commercial 

Registration number or municipality permi.

• Provide The Acquiring Bank with a copy of the owner’s National ID 
or the authored person on the account.

• The Agreement should be signed by the owner of the company or 
approved representative.

• If The Merchant has another POS installed from different Bank, 
letter of cancelation shall be attached with The Merchant’s 
request.

Correspondence Address

المستندات المطلوبة:
إرفاق سجل تجاري ساري المفعول او ترخيص مزاولة النشاط التجاري.   • 

إرفــاق صــورة مــن هويــة صاحــب المؤسسة/الشــركة أو الشــخص المفــوض   •
بالتوقيــع علــى الحســاب. 

ــوض  ــل المف ــن قب ــاب أو م ــب الحس ــل صاح ــن قب ــد م ــع العق ــرورة توقي ض  •
الحســاب. علــى  بالتوقيــع 

ــع لبنــك آخــر، يتوجــب إرفــاق صــورة  ــع تاب ــة وجــود جهــاز نقــاط بي فــي حال  •
مــن خطــاب اإللغــاء الموجــه للبنــك اآلخــر.

عناوين التواصل في جميع مناطق المملكة:

Region Site Email 

Western 
Region 

The Saudi National 
Bank-Head Office
Al-Balad - King 
Abdulaziz Street
Cash Management – 
Sales Unit 
6th floor
All SNB Branches

CM.SALES.WR@alahli.com

Central 
Region

The Saudi National 
Bank-Head Office
Al ma’ather Street
Cash Management – 
Sales Unit 
8th floor
All SNB Branches

CM.SALES.CR@alahli.com

Eastern 
Region

The Saudi National 
Bank-Head Office
Burj Al Hugayet 
Cash Management – 
Sales Unit 
4th floor
All SNB Branches

CM.SALES.ER@alahli.com

البريد االلكتورنيالموقعالمنطقة

المنطقة 
الغربية 

البنك األهلي 
السعودي - اإلدارة 

العامة
البلد – شارع الملك 

عبدالعزيز
إدارة النقد – وحدة 

المبيعات 
الدور السادس

جميع فروع بنك األهلي

CM.SALES.WR@alahli.com

المنطقة 
الوسطى

البنك األهلي 
السعودي – اإلدارة 

اإلقليمية
شارع المعذر

إدارة النقد – وحدة 
المبيعات 

الدور الثامن
جميع فروع بنك األهلي

CM.SALES.CR@alahli.com

المنطقة 
الشرقية

البنك األهلي 
السعودي - اإلدارة 

اإلقليمية
برج الحقيط 

إدارة النقد – وحدة 
المبيعات 

الدور الرابع
جميع فروع بنك األهلي

CM.SALES.ER@alahli.com
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