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mada Pay
(FAQ, األسئلة المتكررة)



1. What is mada Pay?
mada Pay is a mobile application that provides cardholders a 
convenient and new way to pay for purchases at stores through 
Android-based mobile devices by simply adding their cards into 
this application.

2. What do I need to use mada Pay?
You will mainly need:
• A mobile device running on Android operating system version 5.1 

"Lollipop" and above.
• mobile device to be equipped with Near Field Communication (NFC)

capability.
• A supported bankcard that is issued by one of the mada member 

banks in Saudi.

3. How can I set up mada Pay for the first time?
To set up the mada Pay app simply:
• Make sure your phone is running on Android 5.1 "Lollipop" or above.
• Download mada Pay app from the official Google Play Store.
• Open the mada Pay app and follow the setup instructions.

Your phone must be set to one of the log in protection options 
before you are allowed to use any of the cards.

• Ensure that your phone is connected to the Internet while adding
your banking cards and that you phone is not rooted or jailbroken.

4. What are the card types supported by mada Pay?
The design solution of the application was developed to support all 
cards issued by mada member banks whether these were debit, 
prepaid or credit (VISA & MasterCard). Initial technical readiness for 
each of these cards to be part of the application depends on the 
issuing banks’ readiness though.

5. Is mada Pay available for IOS operating devices?
mada Pay is only available on Androids devices and can be 
downloaded from the official Google play stores.

6. How to use mada Pay when I am at stores?
When making purchases at the store:
• Check for the mada atheer or contactless payment logo either near

the checkout terminal or at terminal screen. 
• Unlock your mobile to authenticate that you are the authorized user

of the device and the card added to the application, and tap 
mobile on the terminal in a way similar to what you are used to 
with your banking cards that support mada atheer service.

• You will hear a beep from the terminal indicates a successful 
connection between the mobile and terminal and transaction 
status will show on terminal screen.

1. ما هو تطبيق  مدى Pay؟
مــدى Pay هــو تطبيــق للهواتــف الذكيــة التــي تعتمــد علــى نظــام التشــغيل أندرويــد 
ويتيــح لعمــالء البنــوك مــن حاملــي البطاقــات الُمصــدرة مــن البنــوك الســعودية 

حفظ كافة بطاقاتهم البنكية في تطبيق واحد والدفع من خالله لدى المتاجر.

2. ما الذي أحتاجه للبدء باستخدام تطبيق مدى Pay؟
بشكل رئيسي سوف تحتاج اآلتي:

• جهاز جوال يعمل بنظام تشغيل أندرويد إصدار Lollipop” 5.1“ فما فوق. 
 .(NFC) أن يدعم الجهاز المستخدم تقنية االتصال قريب المدى •

• أن تملك بطاقة بنكية ُمصدرة من أحد البنوك سعودي أحد اعضاء مدى.

3. كيف أتمكن من تفعيل مدى Pay عند أول استخدام؟
لتفعيل تطبيق مدى Pay كل ما يلزمك هو:

• تأكد أن جوالك يعمل على نظام أندرويد Lollipop” 5.1“  أو نسخة أحدث.
.Google Play من متجر التطبيقات الرسمي Pay حمل تطبيق مدى •

• افتــح تطبيــق مــدى Pay و اتبــع تعليمــات التشــغيل. ويتوجب تفعيــل خيار الحماية
لشاشة الجوال قبل التمكن من استخدام التطبيق.

• تأكــد مــن أن جوالــك متصــل بشــبكة االنترنــت عنــد القيــام بإضافــة بطاقاتــك البنكيــة
.(jailbroken or rooted) و أن جهازك غير مكسور الحماية

4. ما هي أنواع البطاقات التي يدعمها تطبيق مدى Pay؟
تــم تصميــم تطبيــق مــدى Pay ليدعــم جميــع أنــواع البطاقــات الُمصــدرة مــن قبــل 
البنــوك األعضــاء فــي مــدى ســواًء كانــت بطاقــات مــدى للحســاب الجــاري أو مــدى 
مســبقة الدفــع أو البطاقــات األئتمانيــة (فيــزا وماســتر كارد). ومــع ذلــك، فــإن 
التطبيــق تعتمــد علــى مــدى  البطاقــات لدعــم  الفنيــة األوليــة لهــذه  الجاهزيــة 

جاهزية البنوك المصدرة.

5. هل تطبيق مدى Pay متاح لألجهزة التي تعمل على نظام تشغيل آي أو إس (IOS)؟
تطبيــق مــدى Pay متــاح فقــط لألجهــزة التــي تعمــل علــى نظــام أندرويــد، ويمكــن 

تنزيل التطبيق من متجر Google Play الرسمي.

6. كيف يمكنني استخدام تطبيق مدى Pay في المتجر؟
عند الشراء من المتجر و تنفيذ عملية الشراء:

• تأكــد مــن وجــود شــعار مــدى أثيــر أو شــعار الدفــع عــن طريــق تقنيــة االتصــال قريــب
المدى (NFC) إما قرب جهاز نقاط البيع أو على الشاشة.

• افتــح قفــل هاتفــك عبــر أحــد وســائل الحمايــة التــي تــم تعيينهــا للتحقــق مــن أنــك 
الشخص المخول باستخدام الجهاز والبطاقة المضافة للتطبيق.

• مــرر هاتفــك المحمــول علــى جهــاز نقــاط البيــع بطريقــة مشــابهة الســتخدام البطاقــات
البنكية الداعمة لخدمة مدى أثير.

• ســوف تســمع صــوت طنيــن يــُدل علــى أن عمليــة االتصــال بيــن الجــوال و جهــاز نقــاط
البيــع تمــت بنجــاح و جــاري معالجــة العمليــة و ســيتم إظهــار حالــة العمليــة علــى 

شاشة جهاز نقاط البيع.

Pay يمكنك مشاهدة العرض التوضيحي هنا لطريقة استخدام مدىWatch the demo to see how it works



7. Where can I use mada Pay?
Depending on the payment schemes appearing on the card used, 
you can use your mada Pay application in all stores that are 
equipped with contactless-capable POS terminals either local or 
international, wherever you see either of these logos:
      

8. Should my smart phone be equipped with an NFC technology to 
start using mada Pay?
Yes. Your smart phone model should be NFC-capable and the 
functionality must be enabled in your phone settings before using 
the app.

9. How to make mada Pay the default payment app? 
In your phone Settings, assign mada Pay as the default payment app.

10. How secure is mada Pay?
Here are a few ways mada Pay ensured to provide you with the 
maximum security standard.

• Data protection through Tokenization Platform
Your payment information is encrypted and stored on secure 
servers that will ensure your stored cards genuine details are never 
exposed to third parties. Your original information is not shared 
with any merchants when you do the payment

• Virtual card numbers
Each payment card set up in the app gets a virtual account number 
instead of the original card number that will just enable the 
transaction to go through. The virtual card number by itself is 
useless and cannot be used by itself to retrieve any of your details..

• Screen lock 
The application will not function if your phone is not protected by 
any of the protection options set in your mobile settings. Hence, 
you will need to set up a screen lock on your device before you add 
cards to the mada Pay app or for in-store payments. If you turn 
screen-lock off, mada Pay removes your virtual account number 
from your device to eliminate any possibility for unauthorized use of 
the application as a result.

• Bank authentication:
Your issuing bank will authenticate your identity by sending you a 
one-time-password to the mobile number registered in your bank 
before you are allowed to add the card in mada Pay.

11. Will the app ask me to give my mobile number in any of the stages?
No. The app will depend only on your mobile number that is registered
at your bank. It will never ask you to enter your mobile number.

7. أين يمكنني استخدام تطبيق مدى Pay؟
يمكنــك اســتخدام تطبيــق مــدى Pay فــي جميع المتاجر المحلية أو الدولية (حســب 
شــبكات المدفوعــات الظاهــرة علــى البطاقــة المســتخدمة) التــي توفــر أجهــزة نقــاط 
بيع تدعم الدفع عبر تقنية االتصال قريب المدى (NFC)  وأينما وجدت أحد الشعارات 

التالية:
      

 (NFC) 8. هــل يجــب أن يكــون الهاتــف الذكــي مــزوًدا بتقنيــة االتصال قريــب المدى
للبدء في استخدام تطبيق مدى Pay؟

 ،(NFC) نعــم، يجــب أن يكــون الهاتــف الذكــي مــزوًدا بتقنيــة االتصــال قريب المــدى
ويتوجب كذلك تفعيل هذه الخاصية من إعدادات الهاتف قبل استخدام التطبيق.

9. كيف يمكن جعل مدى Pay التطبيق االفتراضي للدفع؟ 
يمكنــك تحديــد مــدى Pay ليكــون التطبيــق االفتراضــي للدفــع مــن خــالل إعــدادات 

الهاتف.

10. ما مدى أمان تطبيق مدى Pay؟
تطبيق مدى Pay يقدم أعلى معايير األمان من خالل ما يلي:

• حماية البيانات من خالل منصة متكاملة للتشفير
ــدم عــرض  ــة تضمــن ع ــوادم آمن ــى خ ــا عل ــع وحفظه ــات الدف ــم تشــفير معلوم يت
مشــاركة  تتــم  ال  ثالــث.  طــرف  ألي  البنكيــة  للبطاقــات  األصليــة  التفاصيــل 

معلوماتك األصلية مع التجار عند إجراء عملية الدفع.

• األرقام االفتراضية للبطاقات
تــزود كل بطاقــة دفــع يتــم حفظهــا فــي التطبيــق برقــم حســاب افتراضــي بــدًال مــن 
رقمهــا األصلــي بحيــث يمّكــن المســتخدم مــن إتمــام العمليــة الشــرائية. ويعــد هــذا 
الرقــم االفتراضــي بحــد ذاتــه غيــر ذي أهميــة حيــث ال يمكــن االســتفادة منــه 

للحصول على أي بيانات شخصية تخص المستخدم. إضافة إلى ذلك، 

• قفل الشاشة 
ــا مــن خــالل أحــد خيــارات الحمايــة  يعمــل التطبيــق فقــط عندمــا يكــون الهاتــف محميًّ
المتاحــة فــي إعــدادات الهاتــف؛ ولــذا ســتحتاج إلــى إعــداد قفــل الشاشــة علــى 
جهــازك قبــل إضافــة البطاقــات فــي تطبيــق مــدى Pay أو إلجــراء أي عمليــة دفــع 
فــي المتاجــر. وفــي حالــة تعطيــل خاصيــة قفــل الشاشــة، ســيحذف تطبيــق مــدى 
Pay رقــم الحســاب االفتراضــي مــن جهــازك لمنــع احتماليــة حــدوث أي اســتخدام 

غير مصرح به للتطبيق.

• مصادقة المصرف
ــق إرســال كلمــة ســر  ســيتحقق المصــرف مصــدر البطاقــة مــن هويتــك عــن طري
تســتخدم لمــرة واحــدة إلــى رقــم الهاتــف المســجل لــدى البنــك، وذلــك قبــل 

 .Pay السماح بإضافة البطاقة في تطبيق مدى

11. هل سيقوم التطبيق بطلب رقم هاتفي في أي مرحلة من مراحل اإلعداد؟
ال، ســيعتمد التطبيــق بشــكل أساســي علــى رقــم الهاتــف المحمــول المســجل لــدى 

البنك، ولن يطلب منك مطلًقا إدخال رقم هاتفك.



12. ما الذي يتوجب علي فعله في حالة فقدان الهاتف أو سرقته؟
لــن يتمكــن الُمســتخدم مــن تثبيــت تطبيــق مــدى Pay إال إذا كان الهاتــف محميــًا 
بإحــدى طــرق حمايــة قفــل الشاشــة فــي الهاتــف. وفــي حــال فقــدان الهاتــف 
فعليــك فــوًرا التواصــل مــع البنــك مصــدر لبطاقتــك إليقــاف العمــل بهــا مــع اتبــاع 

إجراءات البنك في مثل هذه الحاالت.

13. هــل أســتطيع مواصلــة اســتخدام بطاقتــي البنكيــة البالســتيكية عنــد حــذف 
البطاقة الرقمية المحفوظة في تطبيق مدى Pay؟

نعــم، لــن يؤثــر حــذف البطاقــة المحفوظــة فــي تطبيــق مــدى Pay علــى إمكانيــة 
استخدام بطاقتك البنكية البالستيكية. 

تلــك  عــن  بديلــة  أســتلم بطاقــة بالســتيكية  أفعــل عندمــا  أن  ينبغــي  مــاذا   .14
المنتهية صالحيتها؟

ســيقوم البنــك مصــدر البطاقــة بتحديــث تفاصيــل بطاقتــك آلًيــا فــي تطبيــق مــدى 
Pay، ولن تحتاج إلعادة إدخال بيانات البطاقة مرًة أخرى.

15. هل يمكنني إجراء عمليات شراء دولية باستخدام تطبيق مدى Pay؟
نعــم، يمكــن اســتخدام تطبيــق مــدى Pay فــي الدفــع لمالييــن المتاجــر حــول العالــم 
وفًقــا لشــبكات المدفوعــات لنظــم المدفوعــات الداخليــة، وهــي التــي تظهــر علــى 

البطاقة.

16. كم عدد البطاقات التي يمكنني إضافتها في تطبيق مدى Pay؟
ــث  ــق، حي ــا فــي التطبي ــي يمكــن إضافته ــدد محــدد للبطاقــات الت ــاك ع ــس هن لي

يمكنك إضافة جميع البطاقات البنكية الخاصة بك.

17. فــي حالــة اســتخدام البطاقــة البنكيــة فــي تطبيــق مــدى Pay، هــل يمكــن 
استخدامها أيًضا في محافظ أخرى على نفس الهاتف الذكي؟

نعــم، يمكنــك إضافــة البطاقــة المســتخدمة فــي تطبيــق مــدى Pay إلــى محافــظ 
رقمية أخرى، إال أن هذه الميزة لن تعمل مبدئًيا، وستكون متاحًة قريًبا.

18. هــل هنــاك رســوم علــى إضافــة البطاقــة إلــى محفظــة أخــرى علــى نفــس 
الهاتف الذكي؟

ال، لــن تكــون هنــاك رســوم مــا دامــت البطاقــات مضافــًة إلــى محافــظ رقميــة علــى 
.Pay نفس الجهاز الذي يحتوي على تطبيق مدى

19. في حالة استخدام البطاقة المصرفية في تطبيق مدى Pay على أحد األجهزة، 
هل يمكنني استخدامها أيًضا في تطبيق مدى Pay المثبت على جهاز آخر؟

نعــم، البطاقــة المســتخدمة فــي تطبيق مدى Pay علــى أحد الهواتف الذكية يمكن 
أن تستخدم كذلك في هاتف آخر يحتوي على تطبيق مدى Pay. وستخضع الرسوم 

لشروط البنك المعني وأحكامه.

20. ما هي فائدة الرقم االفتراضي في تطبيق مدى Pay؟ 
الهدف من إخفاء رقم البطاقة برقم افتراضي هو:

ــذا، يتــم  ــز مســتوى األمــان الــذي يقدمــه تطبيــق مــدى Pay للمســتخدم؛ ل • تعزي
تشــفير رقــم البطاقــة البنكيــة األصلــي بطريقــة آمنــة جــًدا، وال يتــم عرضــه فــي أي 

مرحلة من عملية الدفع ليحظى المستخدم بعملية آمنة تماًما.
• استخدامه كرقم تعريف لبطاقتك في ايصال عملية الشراء.

• يستخدم كمرجع في حالة المطالبات.

12. What if my mobile is lost or stolen?
Your mada Pay app will not function unless your mobile is locked 
by any authentication methods in your mobile. Therefore you need 
to immediately contact card-issuing bank to suspend the cards 
and follow their procedure regarding such issues.

13. Can I continue using my original plastic card if I delete my 
digital card stored at mada Pay?
Yes, deleting your card stored at mada Pay will not affect your 
ability to use the original plastic card you possess. 

14. What should I do when I receive a replacement plastic card 
after the expiry of the old one?
Your Issuer Bank will automatically update your card details in 
mada Pay as there will be no need to re-enter the details again.

15. Will I be able to perform transactions internationally through mada
Pay?
Yes, you can use mada Pay at millions of stores around the world 
depending on the payment schemes of the internal payment 
systems appearing on your original card.

16. Can I add the same card I added at mada Pay into another 
wallets in the same smart phone device?
Yes, you will be able to add the same card used in mada Pay into 
other digital wallets. Initially this feature won’t be available but it is 
coming soon.

17. Am I going to be charged for the addition of my card into another 
wallet in the same smart phone device?
No. As long as you are adding your cards into digital wallets in the same 
device where you downloaded mada Pay it will be free of charge.

18. Can I add the same card I added at mada Pay into another 
mada Pay app on another smart phone device?
Yes, you will be able to add the same card used in mada Pay into 
your other smart phone given that you also have mada Pay app 
downloaded in the second phone. Charges will be subject to your 
bank’s terms and conditions.

19. Can I add the same card I added at mada Pay into another 
mada Pay app on another smart phone device?
Yes, you will be able to add the same card used in mada Pay into 
your other smart phone given that you also have mada Pay app 
downloaded in the second phone. Charges will be subject to your 
bank’s terms and conditions.

20. What is the virtual number for in mada Pay? 
The purpose of masking your card number with a virtual number is 
to enhance the level of security offered to you by mada Pay. Hence, 
your original card number will be encrypted in a very secured way 
and never exposed in any of the payment process to provide you 
with a fully safe experience.



21. Why do I have two virtual numbers? 
Virtual numbers will differ in dependence with the payment scheme 
used. For example, If your card is a co-badged with any of the 
international card schemes like Visa or MasterCard, your digital 
card added to mada Pay will have two virtual numbers; one for 
mada and the second one is for either Visa or MasterCard. 

22. Do I have to open the mada Pay application first in order to 
conduct a transaction? 
No, no need to open mada Pay before doing a transaction. You 
simply need to unlock your device and wave your mobile above the 
POS terminal to start the transaction.

23. Can I do payment transactions thru mada Pay while my mobile 
is locked? 
Yes you can, but you need to use one of the screen unlock 
methods to identify the authorized user to perform the transaction. 

24. Can I use mada Pay while my mobile is rooted? 
No you can’t use mada Pay if your mobile is rooted or jailbroken. 
This is an added security measure to protect your card details 
before being added into the app.

25. Should I always be connected to the internet to perform a 
transaction? 
No need to be connected to the internet for making a transaction 
except while adding a card into mada Pay. However, from time to 
time the app will request you to be connected to the internet to 
sync your cards for continual use. 

26. Should I have a bankcard that is equipped with a contactless 
functionality to use mada Pay?
No. Your bankcard does not have to be contactless capable for 
adding it into mada Pay.

27. How much is the transaction limit allowable for payments through
mada Pay?
mada atheer limits which 100 SAR per single transaction will be 
applied on mada Pay app. 

28. Are there any charges when I use mada pay?
Domestically, no charges will be applied on the cardholder for 
using mada Pay. As for the international transactions, charges will 
be subjected to the agreement signed between the card issuer and 
yourself. 

29. Which card will be used if I have multiple cards in my wallet?
The default card that you have already chosen will be automatically 
used for your transaction. 

21. لماذا أملك رقمين افتراضيين؟ 
تختلــف األرقــام االفتراضيــة تبًعــا لشــبكة المدفوعــات المســتخدمة، فعلــى ســبيل 
المثــال: إذا ظهــر علــى بطاقتــك أحــد شــعارات الدفــع الدوليــة كفيــزا أو ماســتر كارد 
ــان لبطاقتــك الرقميــة  (إلــى جانــب شــعار مــدى)، ســيكون هنــاك رقمــان افتراضي
المضافــة فــي تطبيــق مــدى Pay، أحدهمــا يمثــل بطاقــة مــدى، واآلخــر يمثــل 

بطاقة فيزا أو ماستر كارد. 

22. هل يلزمني فتح تطبيق مدى Pay قبل إجراء أي عملية شرائية؟ 
ال، ال حاجــة لفتــح تطبيــق مــدى Pay قبــل إجــراء أي عمليــة شــرائية، ولكــن كل مــا 
ــع  ــاز نقطــة البي ــارئ جه ــف أمــام ق ــر الهات ــف، وتمري ــح قفــل الهات يلزمــك هــو فت

إلجراء العملية الشرائية.

23. هل يمكنني إتمام عملية الدفع من خالل تطبيق مدى Pay والهاتف مقفل؟ 
نعــم،  ولكــن يلزمــك ادخــال وســيلة قفــل حمايــة الشاشــة للتحقــق مــن صالحيــة 

منفذ العملية. 

24. هــل يمكننــي اســتخدام تطبيــق مــدى Pay فــي حالــة تــم كســر حمايــة نظــام 
الهاتف  (Jailbroken or rooted)؟ 

ال، ال يمكنــك اســتخدام تطبيــق مــدى Pay فــي حالــة تــم كســر حمايــة نظــام 
الهاتــف، أو فــي حالــة إزالــة قيود الهاتــف المحمول (jailbreaking). ويعد هذا إجراًء 

أمنًيا إضافًيا لحماية تفاصيل بطاقتك قبل إضافتها للتطبيق.

25. هــل ينبغــي أن يكــون الهاتــف علــى اتصــال دائــم باإلنترنــت إلجــراء العمليــات 
الشرائية؟ 

ال يتطلــب إجــراء العمليــات الشــرائية اتصــال الهاتــف باإلنترنــت، باســتثناء عمليــة 
إضافة البطاقة البنكية إلى تطبيق مدى Pay. ومع ذلك، سيطلب التطبيق من حين 

آلخر االتصال باإلنترنت لمزامنة البطاقات؛ بهدف ضمان استمرارية االستخدام. 

ــر للتمكــن مــن  26. هــل يلــزم ان تكــون البطاقــة البنكيــة داعمــة لخدمــة مــدى أثي
استخدام تطبيق مدى Pay؟

ال يلــزم ذلــك، يمكــن إضافــة أي بطاقــة البنكيــة إلــى تطبيق مــدى Pay وإن لم تكن 
تدعم خدمة مدى أثير.

ــق  ــة الشــرائية مــن خــالل تطبي ــه للعملي 27. مــا هــو الحــد األقصــى المســموح ب
مدى Pay؟

ــه  ــى ذات ــق مــدى Pay الحــد األعل ــات الدفــع مــن خــالل تطبي ــى عملي ســيطبق عل
المطبق على خدمة مدى أثير وهو 100 ريال لكل عملية شرائية.

28. هل هناك رسوم على استخدام تطبيق مدى Pay؟
ا.  لن يتم تطبيق أي رسوم على حامل البطاقة الستخدامه تطبيق مدى Pay محليًّ
أمــا فيمــا يتعلــق بالعمليــات الدوليــة، فســتخضع الرســوم لالتفاقيــة الموقعــة بيــن 

مصدر البطاقة وحاملها. 

29. فــي حالــة توفــر أكثــر مــن بطاقــة فــي المحفظــة، مــا البطاقــة التــي ســيتم 
استخدامها؟

ــة كبطاقــة  ــا اســتخدام البطاقــة المعين ــات الشــرائية، ســيتم آليًّ ــراء العملي ــد إج عن
افتراضيــة مــن قبــل المســتخدم. و فــي حالة الرغبة باســتخدام بطاقة أخرى بإمكانك 

اختيار البطاقة المراد الدفع بها بالضغط عليها و اتمام العملية بكل سهولة.



30. As a merchant, do I have to pay any extra fees to accept mada 
Pay?
No, there are no extra fees in order to accept mada Pay at your 
store.

31. Do I have to do any changes or to request any additional 
services to accept mada Pay at my store?
No, you are not required to do any changes to accept mada Pay. 
Accepting mada Pay transactions comes as part of mada atheer 
service.

30. هــل يجــب علــى التاجــر دفــع أي رســوم إضافيــة لقبــول المدفوعــات مــن خــالل 
تطبيق مدى Pay؟

ال، ليســت هنــاك رســوم إضافيــة علــى المتجــر جــّراء قبولــه الدفــع مــن خــالل 
.Pay تطبيق مدى

31. هــل يلــزم المتجــر إجــراء أي تغييــرات أو طلــب أي خدمــات إضافيــة للتمكــن مــن 
قبول الدفع من خالل تطبيق مدى Pay؟

ال، ال يلزم المتجر إجراء أي تغييرات لقبول الدفع من خالل تطبيق مدى Pay، حيث 
إن قبول العمليات الشرائية باستخدام تطبيق مدى Pay ُيعد جزًءا من خدمة مدى 

أثير.


