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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

اتفاقية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة
 السعودية للمدفوعات - مدى

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

اتفاقية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة
 السعودية للمدفوعات - مدى

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

اتفاقية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة
 السعودية للمدفوعات - مدى

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

اتفاقية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة
 السعودية للمدفوعات - مدى

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

اتفاقية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة
 السعودية للمدفوعات - مدى

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

اتفاقية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة
 السعودية للمدفوعات - مدى

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

اتفاقية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة
 السعودية للمدفوعات - مدى

االطار الزمنيطريقة االشعار نوع التغيير 

فرض رسوم أو اسعار جديدة 

تعديل على رسوم أو اسعار قائمة 

أي تغيير قد يطرأ على الشروط واألحكام 

خطيا، الكتروني 

خطيا، الكتروني، عن طريق وسيلة اعالنية  

خطيا، الكتروني

على األقل 30 يوم قبل تطبيق التعديالت 

على األقل 30 يوم قبل تطبيق التعديالت

التي  الحاالت  باستثناء  التعديالت،  تطبيق  قبل  يوم   30 األقل  على 
تتطلب تغيير مبكر أو فوري والتي تفرض بموجب القوانين المطبقة 
االشعار  سيتم  الحاالت  هذه  ففي  العالقة،  ذات  السوق  انظمة  أو 

بحد أقصى في اليوم الفعلي لتطبيق التعديل. 

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

اتفاقية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة
 السعودية للمدفوعات - مدى

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

اتفاقية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة
 السعودية للمدفوعات - مدى

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب

اتفاقية التاجر الخاصة بالبطاقات االئتمانية
فيزا/ماستر كارد
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب

اتفاقية التاجر الخاصة بالبطاقات االئتمانية
فيزا/ماستر كارد



اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب

اتفاق التاجر
Key Entry / OBC Card
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اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،
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قائمة بالعالمات
الـتــجـــــــــــاريــــــــة

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : اسم التاجر   

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : رقم حساب العميل  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : رقم الفاكس  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : رقم الجوال   

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : رقم الهاتف الخاص باإلدارة 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : عنوان البريد اإللكتروني  
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قائمة بالعالمات التجارية

معلومات التاجر
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www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب



اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

14

رسوم رسوم الغاء الخدمة 

فـي حال الغاء الجهاز قبل سنة من تاريخ التركيب

فـي حال الغاء الجهاز بعد سنة من تاريخ التركيب

فـي حال فقدان الجهاز مع الملحقات

فـي حال فقدان الجهاز فقط

فـي حال فقدان ملحقات الجهاز فقط

فـي حال تلف احد ملحقات الجهاز.مثال(الشاحن) 

فـي حال تلف الجهاز

في حال طلب تغيير الجهاز

SAR 2,000

مجانًا

SAR 3,000

SAR 2,000

SAR 1,000

SAR 1,000-300

SAR 3,000

SAR 2,000

اتفاقية التاجر الخاصة بنقاط البيع
رسوم خدمة التاجر

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب



اتفاقية التاجر (مدى- خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات)
إن الغرض من هذه االتفاقية هو تعريف الملكية والمسؤوليات بين التاجر والبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بالعديد من العناصر المرتبطة بخدمة نقاط البيع التابعة 

للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حيث يحضر العميل لدى (موقع عمل/ فرع) التاجرمن خالل بطاقة مدفوعات سارية للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى.
تم إبرام هذه االتفاقية فـي يوم     /     /     20 م بين كال من: اسم البنك العضو (ويشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ: البنك السعودي الفرنسي) كطرف أول والتاجر ____________________ 
___________________________مسجل وعنوانه فـي ________________________________(يشار إليه فـي هذه االتفاقية بــ التاجر) ويحمل سجل تجاري رقم ___________________ 

رقم المنشأة __________________________ كطرف ثاني

وحيث أن :
1. البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) يشارك فـي نظام التحويل االلكتروني لألموال بما يمكن حامل بطاقة الشبكة السعودية للمدفوعات من تفعيل السداد من خالله لشركة 
أو شخص آخر مشارك فـي النظام (يشار إليه فيما يلي بالتاجر) لبضائع أو خدمات أو جميع ذلك التي وفرها التاجرعبر تحويل المبلغ من الحساب المصرفـي لحامل بطاقة الشبكة السعودية 

للمدفوعات – مدى ببطاقة من أحد البنوك المصدرة لها إلى الحساب المصرفي الخاص بالتاجر لدى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

2. يرغب التاجر فـي االستفادة من نظام التحويل اإللكتروني لألموال الذي ييسره البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يقدمه التاجر من بضائع و / أو الخدمات وتحصيل 
المدفوعات و (وفًقا التفاقية البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)) المبالغ المستردة أو أي مدفوعات أخرى إلى صاحب بطاقة الدفع مدى وغيرها من أنواع العمليات التي تنطوي 

على تحويل إلكتروني لألموال فـي نقطة الخدمة والتي يمكن تقديمها من وقت آلخر.

1. التعريفات
ألغراض هذه االتفاقية، تحمل المصطلحات واأللفاظ التالية المعاني الموضحة فـي هذه المادة:

البنك المستضيف: هو مؤسسة بنكية عضو فـي الشبكة السعودية للمدفوعات والذي يدخل فـي اتفاقيه مشتركه مع التاجر يقبل بمقتضاها تحويالت نقاط البيع الخاصه بالشبكة السعودية 
والتي يقوم البنك بتوفيرها.

البنك المصدر للبطاقة: هو البنك الذي يكون فيه لحامل البطاقة حساب وبطاقة دفع (مدى)مخصصه لالستخدام فيما يتعلق بعمليات نقاط البيع فـي شبكة المدفوعات السعودية

EMV: هو رمز مختصر لنظام المدفوعات األوروبي، وماستر كارد، وفيزا يتمكن من خاللها كل من البنوك المصدرة والتجار والمستهلكين من التعامل مع ذات الشريحة واألجهزة المزودة بوظائف 
ومواصفات حماية إضافية.

الموازنة اإلجبارية: هي عملية تتم فـي الظروف االستثنائية فـي حالة فشل التاجر فـي تنفيذ عمليات الموازنة من خالل نقاط البيع قبل الوقت المحدد وهنا يكون على البنك المستضيف أن 
يقوم بالموازنة االضطرارية.

أنظمة بطاقات الدفع العالمية: تشمل أنظمة المدفوعات مثل فيزا، ماستر كارد، أميريكان اكسبرس وغيرها.

التاجر: ويتمثل فـي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب تاجر وله عالقة قائمة مع البنك السعودي الفرنسي المرخص من البنك المركزي السعودي (ساما) كبنك 
مستضيف ، ويسمح البنك لحامل 

البطاقة والرمز ساريين المفعول بتسديد قيمة البضائع و/أو الخدمات، ويوافق على المتطلبات التعاقدية لقبول جهاز الدفع كوسيلة دفع داخل الكيان الخاص.

حساب التاجر: حساب أو سجل يحتفظ به البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الستخدامه فـي أغراض تسوية عمليات خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى، ويتم 
وفقًا لذلك تطبيق جميع قواعد وأحكام البنك المركزي السعودي حال فتح الحساب واالحتفاظ به، وهنا تجب تسوية الحساب فـي أوقات منتظمة والعمل وفقًا للمتطلبات الواردة تفصيليًا 

فـي األقسام 5 و 7 من هذه االتفاقية.

اسم التاجر: االسم الذي يظهر فــي أعلى ايصال خدمة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى حال طباعته كما يظهر أيضًا اسم صاحب حساب التاجر المخصص لعمليات خدمة 
نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي يتم تنفيذها لدى منافذ البيع المتفق عليها.

منافذ بيع (مواقع عمل/ أعمال) التاجر: أي من منافذ التجزئة لدى التاجر أو فروعه أو مواقع أعماله التي من خاللها يقوم التاجر بتشغيل أعماله كما يمكن أن يتم تركيب جهاز أو عدة أجهزة 
كنقاط بيع تابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

التحويالت غير المباشرة: عملية دفع من خالل جهاز أو بطاقة يتم فيها تقديم الطلب يدويًا عبر شريحة الكترونية وإرساله بصورة غير مباشرة لتتم معالجتها بأقل من الحد األعلى للسداد دون 
االتصال مباشرة بنظام البنك لتمرير الطلب عبر الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك الذي الذي يصدر البطاقة العتماده والموافقة عليه.

استرداد النقود: خدمة مفعلة من خالل نظام مدى عبر أجهزة نقاط البيع التي تسمح لحاملي البطاقات المصرفية –مدى إجراء عمليات السحب النقدي (فقط) باإلضافة إلى عمليات الشراء 
العادية من خالل نقاط البيع، وينطبق على خدمة السحب الحد اليومي األعلى للسحب النقدي ودائمًا ما تتطلب التوثيق االلكتروني المباشر للعملية.

خدمة أثير: هي خدمة تسمح لحامليها بالدفع الكترونيًا عبر التلويح أو النقر بالبطاقة على جهاز نقطة البيع، ولعملية أثير واحدة حد يقدر بــ 100 ريال سعودي أو أقل، وقد يطلب من حامل 
البطاقة أحيانًا إدخال الرقم السري ألغراض أمنية وإلعادة تعيين قيم أثير الستخدام الخدمة من جديد.

االسترجاع النقدي: عملية ينشأها التاجر إلعادة األموال إلى حامل البطاقة فيما يتعلق بعملية شراء سابقة للسلع أو الخدمات أو تعديل السعر.

السعودية  للشبكة  التابعة  البيع  نقاط  باستخدام وعمليات  المتعلقة  األنظمة  وتتضمن  بالتجار،  الخاصة   ( المستضيف  (البنك  الفرنسي  السعودي  البنك  المصدرة من  األدلة  التشغيل:  أدلة 

للمدفوعات- مدى ويجري عليها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تعديالت من وقت آلخر.

معايير حماية البيانات في صناعة بطاقات الدفع PCI DSS: هي معايير يضعها المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع ويتم تطويرها للتأكد من معايير أمن البيانات المالية ذات الصلة بالتجار 
فيما يتعلق بتأمين/ وحماية بيانات حاملي البطاقات( رقم البطاقة ..إلخ).

PCI PED: جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي لبطاقة الدفع وهي معايير من المجلس العالمي لصناعة بطاقات الدفع مصمم لتأمين العمليات القائمة على رقم التعريف الشخصي (PIN) على 
.PIN لجميع العمليات المستندة إلى PIN الصعيد العالمي وتطبيقها على األجهزة التي تقبل إدخال

مدى: الهوية الجديدة لشبكة المدفوعات السعودية ، التي طورها البنك المركزي السعودي (ساما).
عالمات مدى: اسم أو شعار الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بما في ذلك أي رمز مسجل لها.

بطاقة الدفع مدى: هي بطاقة بالستيكية متوافقة مع بطاقات EMV التي تصدر عن أحد البنوك المصدرة للبطاقات من وقت آلخر الستعمالها في عملية خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة 
السعودية للمدفوعات- مدى، وتشير إلى تلك المدمجة مع الدائرة أو الشريحة الممغنطة التي تتداول المعلومات عبر جهاز الكتروني للدفع الذي يمكن استخدامه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تبعًا لمعايير المخاطرة التي قد تحدث نتيجة الستخدام البطاقة أو الجهاز أو 
كالهما.

مدى-نقاط البيع: تحويل األموال الكترونيًا من خالل نقاط البيع ويجب تفسير نظام "مدى- نقاط البيع" على هذا األساس. 
."MSC"تكلفة خدمة نقاط البيع للتاجر: تعني الرسوم التي يدفعها التاجر فيما يتعلق بــ مدى- خدمة نقاط البيع التي يشار إليها فيما يلي بــ

إيصال مدى- نقاط البيع: هو سجل عمليات يعطيه التاجر لحامل البطاقة عند الشراء أو اعادة األموال أو غيرها من أنواع العمليات، ويحمل هذه اإليصال التفاصيل المحددة من البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) فيما يتعلق بعمليات مدى- خدمة نقاط البيع، ويحتفظ التاجر باإليصال ورقيًا أو الكترونيًا (باستثناء البريد االلكتروني أو الرسائل النصية) في أنظمتهم.

جهاز مدى-نقاط البيع: تم تثبيت أو سيثبت جهاز أو أجهزة نقاط البيع والبرامج المرتبطة بها في المتجر الخاص بالتاجر الستخدامها لقبول بطاقات الدفع مدى أو أنظمة الدفع اآلخرى المسموح 
بها.

ُتستخدم عناوين الفقرات لتسهيل الرجوع إليها فقط ويجب تجاهلها في تفسير هذه االتفاقية، ففي هذه االتفاقية ، يتم تفسير اإلشارات إلى البنود على أنها إشارات إلى بنود هذه االتفاقية؛ 
يجب أن تشمل الكلمات التي تستخدم صيغة الجمع صيغة المفرد والعكس بالعكس ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك ؛ ويجب تفسير اإلشارات إلى األشخاص على أنها إشارات إلى شركة 

فردية أو شركة أو مؤسسة أو هيئة قانونية أو هيئة حكومية أو هيئة مدمجة من األشخاص أو جمعية ثقة حسبما يتطلب السياق.

2. استخدام عالمات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يمنح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بموجب هذه االتفاقية التاجر ترخيًصا حصرًيا غير قابل للتنازل عنه (مع عدم وجود حق في الحصول على ترخيص فرعي) الستخدام عالمة 
مدى أو أي عالمة تجارية أخرى أو عالمة قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما) الستخدامها، من وقت آلخر، فيما يتعلق بجوانب عمليات مدى- نقاط البيع كما، أو قد يتم تنفيذها أو 
إجراؤها بواسطة التاجر ، بما يتوافق مع متطلبات البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)من وقت آلخر، ويوافق التاجر على أنه لن يعارض أو يطرح أي مطالبة بالملكية الحصرية لعالمة 

مدى أو يطعن في صحة عالمة مدى.
(ب ) من المتفق عليه أن عالمة مدى وأي عالمة تجارية أو عالمة أخرى قد يختارها البنك المركزي السعودي (ساما)، من وقت آلخر، هي ملكية حصرية للبنك المركزي السعودي (ساما) ولن 

يقوم التاجر بأي استخدام غير مصرح به.

3. تركيب وصيانة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ )   يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتركيب أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى في فرع التاجر وفقًا لشروط وأحكام هذه االتفاقية أو أية 
شروط وأحكام تضاف إليها أو تكملها وذلك بحسب ما يتم إدخاله عليها من تعديالت من وقت آلخر، ووفقًا ألية لوائح تتضمنها أدلة التشغيل من وقت آلخر، ووفقًا للفقرة (ج) من هذا البند 

(بيان التكاليف) والفقرة (ج) من البند (19) يتحمل البنك السعودي الفرنسي جميع نفقات وتكاليف صيانة أجهزة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى وتوفير لوازم األجهزة.
 (ب ) بموجب هذه االتفاقية ، يصرح التاجر للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بشراء أو تأجير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى والتأكد من تثبيتها في 
منفذ التاجر في الموقع أو المواقع المتفق عليها بشكل متبادل بين البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والتاجر إما من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو من 
قبل طرف ثالث يعينه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)، يضمن التاجر كذلك للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) الحق الحصري لتثبيت وتوصيل ألجهزة نقاط البيع التابعة 
للشبكة السعودية للمدفوعات -مدى في أي من منافذ البيع التابعة لـلتاجر المتفق عليها مع بنك التاجر،  أي ، لن ُيسمح لغير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتثبيت أجهزة نقاط 

البيع – مدى في هذه المنافذ.
(ت ) على التاجر ، على نفقته الخاصة وقبل وقت التثبيت المتفق عليه ، إعداد وتوفير منافذ الطاقة والمساحة الالزمة لـ ألجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى(بما 
في ذلك الفتات الدعاية والمطبوعات الداعمة ، عند االقتضاء) على الموقع أو المواقع المتفق عليها في معرض التاجر،ويتم توفير أي متطلبات أخرى للبنية التحتية (أي االتصاالت السلكية 

والالسلكية) باالتفاق المتبادل مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو الوكالء المعتمدون أو كالهما.
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على نفقته الخاصة بتوفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، بما في ذلك الفتات ومواد التسويق 

واإلعالن ، إلى جانب التعليم فيما يتعلق بقواعد ومسؤوليات أجهزة نقاط البيع - مدى ، على النحو المنصوص عليه في مدى ، لدفع الرسوم على النحو المحدد في بيان التكاليف.

4. ملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى
يوافق التاجر على استخدام البنك السعود الفرنسي (البنك المستضيف) فقط ألجهزة نقاط البيع – مدى ال ستخدامها في عمليات نقاط البيع – مدى.

(أ )   ال يحق للتاجر المطالبة بملكية أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بصرف النظر عن درجة ارتباطها 
بفرع التاجر، ويوافق التاجر على إعادة أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى إلى البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بما في ذلك أي الفتات، ووسائل 

تسويق ومواد دعائية وذلك بموجب طلب خطي من البنك السعودي الفرنسي عند انتهاء أمد هذه االتفاقية.
 (ب) يجب على التاجر العناية المناسبة والمعقولة بأي من محطات نقاط البيع التابعة لمدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، كما يجب عليه توخي الحذر والعناية 
الواجبة لمنع الوصول غير المصرح به إلى أجهزة نقاط البيع – مدى أو النظام أو كالهما وأن ال يتم العبث أو شراء أو السماح لآلخرين بالعبث بأي شكل من األشكال بأجهزة نقاط البيع- مدى، 
ال يجوز للتاجر أن يمتلك و / أو يسيطر على أجهزة نقاط البيع- مدى ، بما في ذلك أي الفتات أو مواد تسويقية أو إعالنية ، إال وفًقا لشروط هذه االتفاقية أو بإذن صريح من البنك السعودي 

الفرنسي (البنك المستضيف).
(ج ) على التاجر أال يقوم بــ ، أو يحاول بيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو التخلص ، أو العرقلة بأي شكل من األشكال  ألجهزة نقاط البيع – مدى المزودة من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) أو أية مصالح تتضمنها، أو السماح ببيع، تخصيص، رهن، أو وضع رسوم، أو عرقلة ، أو السماح بإنشاء تأمين ألي من أجهزة نقاط البيع- مدى أو أي مصالح أخرى.

(ح ) يجب مسح أو إزالة جميع البرمجيات والمفاتيح الخاصة بأنظمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى التي تم تهيئتها من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) 
عند الغاء هذه االتفاقية.

(خ ) يتم توفير أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى وفًقا للشروط واألحكام المنصوص عليها في هذا االتفاق من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، 
وبما يتوافق مع قواعد مدى.

5. الحساب لدى بنك التاجر
(أ ) يقوم التاجر بفتح حساب أو عدة حسابات (ُتعرف بحسابات التاجر) بهدف إجراء العمليات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى مع بنك التاجر، ويؤكد التاجر بأن 
لديه عالقة تجارية قائمة ومستمرة مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ويفوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) باإلفصاح عن هذه العالقة للسلطات المصرفية 

بالنسبة لتسجيل التاجر في مدى.

(ب ) عندما يعين التاجر حساًبا لغرض عمليات الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى، يلتزم التاجر باإلجراءات المنصوص عليها في القواعد المرفقة السارية على فتح وصيانة هذا الحساب.
(ت ) تم اإلتفاق على أنه يحق لبنك التاجر ودون أدنى مسؤولية أو حد من الحدود رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة من وإلى حساب التاجر مع بنك التاجر، ومن المعلوم والمتفق عليه 

من طرفي االتفاقية أنه ال يجوز تحميل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أية مسؤولية نتيجة لقيامه بتحديد أو رفض أي من أو جميع العمليات الخاصة حساب التاجر.
(ث ) إذا توقف البنك ، ألي سبب من األسباب ، عن كونه البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، يجب على التاجر فور استالم إشعار خطي بذلك من البنك ، بدء مناقشات مع أي من 

البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موضوع إعادة تعيين معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

6. بطاقات الدفع "مدى" أو العمليات المعتمدة على أرقام التعريف الشخصية
إذا كان لدى حامل البطاقة شريحة أو بطاقة ذات شريط ممغنط برقم سري ويمكن استخدامها عبر أجهزة يقدمها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) فإن شروط وأحكام هذه 

االتفاقية ذات العالقة يتم تطبيقها عند استخدام مثل هذا النوع من البطقات.

7. التزامات عامة على التاجر
(أ )   تقديم بضائع أو خدمات التاجر أو كالهما لحامل البطاقة الذي يقوم بعملية الشراء عبر خدمة نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك بأسعار البيع نقدًا الخاصة بالتاجر مع 

منح أية خصومات مطبقة ودون فرض أي زيادة، أو عمولة خاصة، أو الحصول على تأمين من حامل البطاقة بخصوص هذه العمليات.
(ب ) عدم استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في أي أعمال أخرى، واستخدامها فقط للعمليات المباشرة والمرتبطة بفرع التاجر وقم سجله التجاري كما 

هو منصوص عليه في هذه االتفاقية.
(ت ) التأكد من طباعة االسم التجاري / اسم العالمة التجارية وموقع الفرع الخاص بالتاجر بوضوح على إيصال خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، وأن يكون مكتوبًا 

بشكل صحيح.
(ث ) عدم فرض حد أدنى أو أعلى لقيمة عمليات خدمة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على حامل البطاقة الذي يرغب باستخدام بطاقات- مدى.

المعتمدة منه  أو  (البنك المستضيف)  الفرنسي  البنك السعودي  التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المقدمة من  البيع  الخاصة بخدمة نقاط  التأكد من أن أجهزة والوسائل  (ج ) 
ستسخدم فقط من قبل التاجر وفقًا للوائح وقواعد الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو أي اتفاقية أخرى للتعامل ببطاقة الدفع .

(ح ) التأكد من استخدام األجهزة والمعدات الخاصة بنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بكل مهارة وعناية  ، وفقط بالطريقة التي صممت ووضعت ألجلها. باإلضافة إلى 
ذلك، في حالة أجهزة نقاط البيع –مدى- الالسلكية  ، تأكد من أن الجهاز مشحون بالكامل ومخزن في مكان آمن.

(خ ) تحمل المسؤولية عن مراقبة واستخدام بطاقة\ بطاقات المشرف التجاري والرقم\اأرقام التعريف الشخصية وتعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) والموافقة على ابقاءه 
بعيدًا عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، خسارة، أي مطالبة بالتكاليف والمصروفات التي تحملها أو تكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كنتيجة أو فيما يتعلق باستخدام بطاقة 

(بطاقات) المشرف التجاري أو رقم (أرقام) التعريف الشخصية  .
(د )  تكون مسؤوًال عن ضمان استخدام بطاقات الدفع من مدى لتنفيذ معامالت نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات –مدى فقط.

(ذ )  ال تجعل أي ضمان أو تمثيل من أي نوع فيما يتعلق بالسلع و / أو الخدمات التي يقدمها التاجر والتي قد تلزم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وتجعله مسؤوًال بأي حال من 
األحوال.

(ر )  عدم إجراء أي تغيير أو تعديالت على جهاز (أجهزة) نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، أو وضع أي ملحقات أو معدات أو جهاز عليها أو تثبيتها أو تركيبها عليها ، ما 
لم يتم االتفاق على خالف ذلك كتابًيا مع البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف).

(ز )  استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى المقدمة فقط، وعدم استخدام أي جهاز آخر لقراءة بطاقات الدفع اآلخرى.
(س ) ال تطلب من أي حامل بطاقة دفع أي جزء من الرسوم التي قد يكون التاجر مسؤوًال عن دفعها بموجب هذه االتفاقية سواء كانت زيادة في السعر أو غير ذلك ، أو دفع أي رسوم تمويل 

متزامنة تتعلق بالعملية التي تستخدم فيها بطاقة الدفع مدى.
(ش ) التأكد من تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى فقط من قبل موظفي التاجر المعتمدين والمدربين.

(ص ) التأكد من قصر كلمة المرور الخاصة بـجهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى (مثل المستخدمة في عمليات استرداد األموال) على كبار الموظفين المؤهلين بشكل 
مناسب فقط، سوء استخدام كلمة مرور المحطة من قبل موظفي التاجر يعوض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) تماًما عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف 

والنفقات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بعناصر التحكم بكلمة المرور هذه .
(ض ) ضمان مراقبة موظفي التاجر أثناء أداء عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في جميع األوقات، والتأكد من اتباعهم لإلجراءات الواردة في كتيبات 

التشغيل.
(ط ) يجب الموافقة على ضمان المسؤولية دائًما عن تصرفات موظفيها فيما يتعلق بتنفيذعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى.

(ظ ) تعويض البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن أي التزام ناشئ عن أي نزاع مع حامل البطاقة بخصوص السلع و / أو الخدمات المشتراة من خالل عملية بطاقة الدفع –مدى.
(ع )  التأكد من أن عملية الموازنة ألجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى يتم تنفيذها يومًيا وااللتزام بقواعد الموازنة كما هو منصوص عليه في البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف)، و يجب على التاجر إبالغ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور (أو في بداية يوم العمل التالي) إذا كان غير قادر على إجراء الموازنة وسبب 

(أسباب) ذلك.
(غ )   عدم تحريف سمات أو أسس تشغيل أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك وفي حال عطل أي من هذه األجهزة أو إبالغ التاجر بعطل الجهاز أو ظهور 
عالمات تشير إلى نقد فقط، فإنه يجب الحصول على إذن من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مقدمًا للتصرف وعدم إبالغ البنك المركزي السعودي أو البنك السعودي الفرنسي 

(البنك المستضيف) أو مزود االتصاالت، و يجب الحصول على إذن نشر العالمة من البنك السعودي الفرنسي مقدًما.

(ف ) عدم استخدام أي عملية من عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  لغرض الحصول على سلفة نقدية أو تقديمها ، ما لم يكن ذلك مصرًحا به من قبل البنك السعودي 
الفرنسي (البنك المستضيف) للقيام بذلك وتمت الموافقة على العملية على أنها "شراء مع استرداد نقدي" (راجع 8. (ز) أدناه) ، ويوافق على أن أي فعل من هذا القبيل يجب أن يكون أساًسا 

فورًيا لإلنهاء (انظر القسم 34 أدناه).
(ق )  تحمل مسؤولية التخزين اآلمن لجميع إيصاالت عمليات نقاط البيع للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى (الورقية واإللكترونية) لمدة عامين من تاريخ العملية (بالنسبة إليصاالت الورقية 
، ُتخزن في بيئة ال تتجاوز درجة الحرارة فيها 25 درجة مئوية  ويتم االحتفاظ بالرطوبة أقل من 20 ٪)، وعند الفشل في تزويد البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالوثائق المطلوبة 
(في شكل مقروء إما ورقًيا أو إلكترونًيا) خالل وقبل انقضاء 5 أيام عمل من استالم الطلب، يمكن أن يؤدي ذلك إلى خصم مبلغ العملية من التاجر، ويحق للبنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) سحب كامل مبلغ العملية من حساب التاجر فيما يخص هذا الشأن.
(ك ) المصادقة على عدم الدخول في أي اتفاقيات تجارية أخرى ضمن الشبكة السعودية للمدفوعات – مدى لمنافذ التاجر المذكورة في هذه االتفاقية.

(ل )  ضمان إبقاء البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على علم بأي تغييرات (الهاتف وأرقام الفاكس واألشخاص المسؤولين ، وما إلى ذلك) فيما يتعلق بالعمليات اليومية لخدمة 
نقاط البيع- مدى داخل مبانيهم.

(م )  السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإجراء تغييرات على الحد األعلى للسداد للتاجر وتعيين الحد األعلى للقيمة على النحو الذي تمليه قواعد النظام.
(ن )  معرفة أن تفعيل خاصية استرداد قيمة السلعة هو قرار من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) وأن البنك لديه الحق في تعليق هذه الخاصية في أي وقت باإلضافة إلى ذلك 

، خاصية االسترداد يجب أن تستخدم وفقًا للتعليمات المقدمة من البنك وأن التاجر على علم بالمخاطر المرتبطة باستخدام خاصية االسترداد (إذا كانت مفعلة). 

8. مسؤوليات وإجراءات مبيعات التاجر لتشغيل نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) إذا لم يوجد إذن كتابي بخالف ذلك، ُيسمح للتاجر باستخدام الجهاز والملحقات الخاصة به المقدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)

(ب ) للتاجر أن يقبل أويسمح بتمرير البطاقات التي:  
1. حقيقية، وموقعة، ومعتمدة، وسارية المفعول

2. مصدرة من بنك أو مصدر بطاقات في شكلها األصلي
3. أن ُتبرز من حامل البطاقة المخول له استخدامها، وفي حال شك التاجرفي هوية حامل البطاقة، يمكنه التحقق منها بواسطة المصدر الحكومي األصلي للهويات ومقارنتها باسم حامل 

البطاقة المطبوع\ المكتوب على البطاقة.
(ت ) عند طلب الجهاز للرقم السري، على حامل البطاقة التحقق من العملية عبر إدخال الرقم السري على جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو لوح إدخال الرقم السري.

(ث ) على التاجر، عند السماح له بتقديم الخدمة من البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) االلتزام بالقواعد التالية الشراء مع السحب النقدي : 
1. أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع

2. يجب أن يكون طلب السحب مرفقًا بالشراء
3. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أكبر من قيمة الريال السعودي القصوى اليومية المتفق عليها بين التاجر والمستضيف

4. لن تكون قيمة السحب النقدي أبدًا أقل من قيمة الريال السعودي القصوى المتفق عليها بين التاجر والمستضيف
5. جميع القيم السحب النقدي (متاحة حصريًا لحاملي بطاقة مدى للدفع) وتخضع لظروف السوق وتتعرض للتغيير كما هو محدد من الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى

(ج )  يجب أن يتأكد التاجر من تأكد حامل البطاقة ومصادقته على اإليصال والمبلغ ألي عملية بالتوقيع على نسختي إيصال العملية
(ح )  فقط في حالة تصريح البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتقديم هذه الخدمة، يجب االلتزام بقواعد تنظيم العمليات غير المباشرة: 

1.  أن يقدم العميل بطاقة مدى للدفع والرقم السري
2. أن تكون عملية الشراء أقل من " الحد األعلى" المصرح به من البنك المستضيف أو المصدر

(خ )  على الرغم من إتاحة القيام بعمليات غير مباشرة، إال أنه على التاجر أن يتأكد من جميع الخطوات الضرورية للتأكد من تفعيل الجهاز الخاص بنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- 
مدى فنيًا بجميع وسائل االتصال الضرورية حتى يدعم ذلك عمليات االتصال المباشر

(د )  يجب على التاجر ضمان أن يتم قبول أي عملية يتم تنفيذها على النحو الواجب من قبل حامل البطاقة ويقبل كل المسؤولية عن مثل هذا اإلجراء.
(ذ )  لن يقوم التاجر بتقسيم مبلغ المعاملة تحت أي ظرف من الظروف، على سبيل المثال ، إجراء معامالت بقيمة 500 ريال سعودي للبضائع بقيمة 1،000 ريال سعودي ، باستخدام بطاقة 

الدفع "مدى" نفسها ، محظور تماًما.
(ر )  يقر التاجر بأن اإلخفاق في االلتزام باإلجراءات وااللتزامات الواردة أعاله سوف يعوض البنك السعودي الفرنسي بالكامل (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر 

والتكاليف والمصروفات واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بهذه المتطلبات.
ليس على البنك أي التزام فيما يتعلق بطريقة إخطار التاجر بشأن أي تغييرات متعلقة باالتفاقية، ويمكن للبنك إخطار التاجر من خالل القنوات االلكترونية- الرسائل النصية  القصيرة - مكالمات 

هاتفية - بريد إلكتروني – خطاب رسمي أو أي طريقة ذات صلة.

PCI Compliance 9. التوافق مع معيار صناعة بطاقات الدفع
(أ )   سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بالتدريب المناسب على قواعد ولوائح PCI PED أو DSS أو كليهما فيما يتعلق بالتزامات التاجر، و سيتم توفير التدريب 

األولي وعلى فترات زمنية مناسبة عند إجراء التغييرات ذات الصلة على هذه القواعد واللوائح.
(ب ) سيضمن البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أن يبقى التاجر على اطالع بأي قواعد أو لوائح جديدة لاللتزام بــ أو تغييرات تخص PCI PED أو DSS أو كال ذلك.

(ت ) سوف يلتزم التاجر بـ PCI PED أو DSS أو كالهما، وااللتزامات الناتجة ، فيما يتعلق بإنشاء وصيانة عناصر التحكم األمنية المطلوبة.
(ث ) سيضمن التاجر أن جميع موظفيه المناسبين (الحاليين والجدد) على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بتوافق PCI PED أو DSS أو كالهما.

(ج ) يجب أن يكون التاجر قادًرا على إثبات االلتزام بــ PCI PED أو DSS أو كالهما والمحافظة على التدابير الالزمة لنجاح عمليات التحقق المنتظمة من االلتزام.
(ح ) سيقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور إذا أصبح من الواضح أن معايير أمان البيانات قد تم اختراقها، و سيقدم التاجر أيًضا كل المساعدة الالزمة 

لمساعدة البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ووكالئه على التحقيق والحصول على أي دليل مطلوب على حدوث خرق أمني.
(خ ) يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات واألضرار التي 

قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة فشل التجار في االلتزام بـ PCI PED أو DSS أو كالهما.
(د ) وفًقا للشروط المنصوص عليها في القسم 34 أدناه ، يحتفظ البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالحق في إنهاء هذه االتفاقية مع التاجر إذا كان التاجر:

1. يرفض قبول أو بدء أي إجراء (إجراءات) تصحيحي مطلوب بموجب التزامه بـ PCI PED أو  DSS  أو كالهما

2. فشل في الحفاظ على التزامات PCI PED أو  DSS أو كالهما ، أو االستمرم  بالفشل في  عمليات التحقق من شهادة االلتزام  أو جميع ذلك.
3. تلقي العقوبات المستمرة من أنظمة البطاقات الدولية فيما يتعلق بعدم االلتزام أو التسوية؛

10. العمليات التي تتم بالريال السعودي
يجب أن تكون عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات – مدى بالريال السعودي.

11. إيصال خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
يقوم التاجر ، فور إجراء كل عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ، بتسليم حامل البطاقة نسخة صحيحة وكاملة من إيصال مدى-خدمة نقاط البيع،و يوافق التاجر 

.(SAR) على أن جميع إيصاالت خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المطبوعة وفًقا ألحكام هذه االتفاقية سوف تكون بالريال السعودي

12. فشل أو رفض العملية
إذا لم تتم الموافقة على العملية من البنك المصدر للبطاقة ، أو تم رفضها من قبل التاجر ألي سبب من األسباب ، فقد يوافق التاجر على وسيلة بديلة لحامل البطاقة للدفع للرفض السابق 

الذكر،  في حالة عدم موافقة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على العملية ، سيقوم التاجر بتزويد حامل البطاقة بإيصال العملية المقابل لسجالته.
في حالة حدوث عملية عكسية أو فاشلة لنقاط بيع  مدى ، لن يقوم التاجر برد المبلغ للعميل مقابل العملية نقًدا.

13. اإلبالغ عن أعطال وطلبات صيانة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(أ ) ال يجوز للتاجر السماح ألي شخص آخر غير البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو موظفه أو وكيله أو المقاول أو أي شخص آخر مصرح له من البنك السعودي الفرنسي (البنك 

المستضيف) بخدمة أو إصالح جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى
(ب ) يقوم التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) على الفور بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

(ت ) لن ُيفِعل التاجر أي عملية لنقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بأي طريقة على أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية للمدفوعات- مدى معروف بأنها معطلة
(ث ) يقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) ، وفًقا لمتطلبات نظام مدى ، بعد تلقي إخطار بأي خلل أو عطل في جهاز نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى 

باتخاذ هذا اإلجراء أو التسبب في اتخاذ مثل هذه اإلجراءات حسبما يكون ضرورًيا وسريًعا لجعل جهاز نقطة البيع يعمل بحالة جيدة أو استبدال الجهاز الذي أصيب بالعطل.
التالي  المجاني  الخط  البيع من خالل  بعد  أي خدمات ذات صلة  أو  مالية  أو مطالبات  أي طلبات صيانة  للحصول على  االستحواذ)  (بنك  الفرنسي  السعودي  البنك  إلى  التوجه  للتاجر  يمكن 

Possupport@alfransi.com.sa :(8001242122) أو البريد اإللكتروني
14. التعويض

التاجر بموجب هذه االتفاقية ويتعهد بالتعويض الكامل للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) عن وضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والمصروفات  (أ) يوافق 
واألضرار التي قد يتعرض لها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) أو يتكبدها نتيجة ل:

1. أي احتيال أو غش أو سوء سلوك (إجرامًيا أو غير ذلك) فيما يتعلق بمعامالت مدى - نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات من قبل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله عن 
أي احتيال أو غش أو سوء سلوك  (إجرامًيا أو غير ذلك) التي ارتكبها طرف ثالث نتيجة اإلهمال أو التقصير من التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله.

2. أي ضرر يلحق بجميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى أو أي معدات اتصال ذات صلة ناشئة عن التقصير (سواء كان مهمًال أو غير ذلك) من التاجر 
أو موظفه أو وكيله أو مقاوله،  أو فشل التاجر أو موظفه أو وكيله أو مقاوله بتشغيل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفًقا لإلجراءات 

المحددة فـي أدلة التشغيل.
3. يجب أال تتجاوز أي خسائر تتكبدها الجهة المستضيفة وتعتبر مسئولية التاجر بموجب الفقرة 14 (أ) 2 - الناشئة عن تلف أو عدم استرجاع جهاز نقطة البيع – و ذلك حسب ما يرد فـي الملحق 

الخاص برسوم الخدمة، وفـي حالة وجود نزاع فـي هذا الصدد، قد يحكم النظام وفًقا لذلك.
(ب ) لن يحمل التاجر البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مسؤولية أو المسؤولية عن أي إجراءات أو مطالبات أو تكاليف أو نفقات أو أضرار أو خسائر ، بما فـي ذلك الخسائر أو األضرار 

الالحقة أو خسارة األرباح التي قد يتعرض لها التاجر أو يتحملها نتيجة خلل أو تعطل فـي جهاز خدمة نقاط البيع- مدى أو قدرته على االرتباط بنظام تحويل األموال اإللكتروني أو كال ذلك.
(ت ) إذا تم تمكين وظيفة االسترداد النقدي للتاجر فـي جهاز نقطة البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات - مدى، عندها يوافق التاجر ويتعهد بتعويض البنك السعودي الفرنسي بالكامل 

(البنك المستضيف) ضد جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف واألضرار التي قد يتكبدها البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف)  كنتيجة لهذه الوظيفة.

15. اإلفصاح
يوافق التاجر على قيام البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإطالع السلطات المصرفية على أية معلومات تتعلق بتفاصيل عمليات الدفع أو أي حساب للتاجر يخص خدمة نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو كال ذلك لغرض أي تحقيق تقوم به السلطات المصرفية بخصوص أي دعوى أو نزاع أيًا كان طبيعته إذا كان يتعلق بتلك العمليات التي تتم 

بواسطة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وذلك مع األطراف المعنية.

16. الرسوم 
(أ ) يلتزم التاجر بدفع رسوم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى المطبقة وفقا لتكلفة خدمات التاجر والتي يحددها البنك السعودي الفرنسي(بنك التاجر)ويشرف 

البنك المركزي السعودي عليها 
(ب ) يجب أال يتحمل البنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)أية تكاليف متعقلة بعمليات السحب النقدي المرفقة بواسطة عمليات الشراء

(ت ) تخصم تكلفة خدمات التاجر من حساب التاجر كقيمة اجمالية لكل حزمه من عمليات التسوية وليس للعمليات الفردية
(ث ) ومع ذلك ، سيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بتزويد التاجر بكشف حساب يبين عمليات خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى  يوضح تفاصيل 

كل عملية والرسوم المرتبطة بها مقابل تلك العمليات .
(ج )  يمكن للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) مراجعة بيان الرسوم من وقت آلخر ، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بإخطار التاجر كتابيًا أو الكترونيًا بالرسوم 
الجديدة الواجب دفعها وتاريخ االستحقاق (ُيشار إليه فيما يلي باسم "تاريخ السريان") قبل 30 (ثالثين) يوًما على األقل ، ويتوجب على التاجر أن يؤكد كتابيًا أو الكترونيًا للبنك السعودي الفرنسي 
(البنك المستضيف) قبوله للرسوم الجديدة، و إذا لم يستلم البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) موافقة التاجر كتابيًا أو الكترونيًا على الرسوم الجديدة، خالل فترة 30 (ثالثين) يوًما 
، فسيعتبر التاجر قد قبل الرسوم الجديدة وسيتعين عليه دفعها من تاريخ القبول، إذا قام التاجر بإخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) كتابيًا أو الكترونيًا خالل 30 (ثالثين) يوًما 
من تاريخ إخطار البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف) بالتغيير فـي الرسوم بأنه ال يقبل الرسوم الجديدة، فسيتم اعتبار االتفاقية منتهية فـي تاريخ السريان، ولكن دون اإلخالل بالحقوق 

أو االلتزامات السابقة لألطراف فـي هذه االتفاقية.

(ح )  البنوك المستضيفة:  ُيسمح للبنوك المستضيفة أن تحاسب أي تاجر حتى 100 ريال سعودي شهرًيا إذا لم يصل التاجر إلى الحد األدنى للقيمة 15،000 ريال سعودي فـي إجمالي عمليات 
نقاط البيع لكل جهاز.

17. النزاعات والدعاوى
يوافق التاجر على التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من حامل البطاقة وحلها فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات أو كالهما المقدمة مقابل بطاقة الدفع "مدى" بنفس الطريقة كما لو أن 

التاجر قام ببيع هذه السلع أو الخدمات أو كالهما نقًدا.
(أ ) يوافق طرفا هذه االتفاقية على انه فـي حال نشوب اي نزاع او دعوى تتعلق باية عمليه او عمليات تتم بواسطه خدمه نقاط البيع التابعة الشبكة السعودية للمدفوعات -مدى فان 

السجالت والمستندات المتوفرة(الكترونية او غيرها)لدى التاجر والبنك السعودي الفرنسي (بنك التاجر)ستسخدم كمرجع لبحث النزاع او الدعوى
(ب ) النشاء مطالبة مالية:يتعين على التاجر تقديم ايصاالت العملية عبر البريد االلكتروني التالي: Possupport@alfransi.com.saاو  عن طريق الهاتف المصرفـي للبنك او عن طريق فروع 

البنك السعودي الفرنسي
(ت ) "فيما يتعلق بعمليات مدى، يحق للتاجر تقديم مطالبة خالل 180يوًما من تاريخ عملية الشراء."

(ث )  إذا تلقى البنك المستضيف مطالبة من البنك المصدر ، يتعين على البنك المستضيف إبالغ التاجر بتقديم إيصاالت العملية في غضون 10 أيام كحد أقصى ، وإذا لم يقدم التاجر اإليصال ، 
يحق للبنك الخصم من المبلغ دون إبالغ التاجر.

(ج )  إذا تجاوز التاجر الحد الزمني وفًقا للقواعد المدرجة أعاله ، فال يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ  يجب استخدام العمليات المتاحة من التاجر و/أو البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف 
للخدمه) كمرجع. ب. يتعهد التاجر بموجب هذا بأن يطلب أو يوجه البنك المستضيف باالفصاح عن و/ أو توفير جميع التفاصيل المتعلقة بحساب التاجر أو الموافقة على هذا االفصاح و/أو 

التوفير للتفاصيل وذلك فيما يخص العملية موضوع النزاع أو الدعوى تتعلق بعمليات نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى.  

18. الدخول الى فرع التاجر
يجب على التاجر بناًء على طلب البنك السعودي الفرنسي(البنك المستضيف للخدمة)، السماح للبنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة)و موظفيه ووكيله والمتعاقدين معه 
وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول جميع أو أي من فروع التاجر في أوقت يتم االتفاق عليها بين الطرفين وذلك من أجل عمل 
مايلزم لتركيب، فحص، اصالح،استبدال، تجديد، صيانة الخدمة أو عند إنهاء االتفاقية، إلزالة و/ أو فصل جميع أو أي من أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى المثبتة 
في تلك الفروع أو أي معدات اتصاالت ذات عالقة بها. ويقر التاجر بأنه سيحصل على أي ترخيص ضروري لتمكين "البنك السعودي الفرنسي" (البنك المستضيف للخدمة) و موظفيه ووكيله 
والمتعاقدين معه وأي شخص آخر مرخص له من قبل البنك السعودي الفرنسي (البنك المستضيف للخدمة) بدخول فروع التاجر، كما يلتزم التاجر-دون اعاقة أو تأخير- بتوفير كافة التسهيالت 
الالزمة ألداء المهام المذكورة باإلضافة إلى ذلك، يجب على التاجر توفير أي وصول أو معلومات تتعلق بمعايير حماية بيانات بطاقات الدفع PCI PED و/ أو DSS و تشمل- لكن التقتصر على 
ذلك- التدقيق أو الفحص بواسطة السلطات المختصة أو من ينوب عنهم. كما يتعهد التاجر بالسماح للسلطات المختصة أو من ينوب عنها بالقيام بالتحقق من معايير حماية بيانات بطاقات 

الدفع. 

19. تغيير الموقع  
(أ)  يلتزم التاجر بعدم نقل أو نزع أي جهاز لنقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له التي تم تركيبها في فرع التاجر من موقعها إلى موقع آخر داخل الفرع 

أو أي مبنى آخر أو إلى فرع آخر من فروع التاجر، بما في ذلك أي شعار أو مواد اعالنية أو تسويقية دون موافقة خطية مسبقة من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة). 
(ب)  أي نقل ألجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أو المعدات التابعة له يجب أن يتم بواسطة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) في الوقت المناسب. 
(ج) سيتحمل التاجر كافة التكاليف والنفقات والمصاريف المتعلقة بطلب نقل واعادة تركيب أجهزة نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى بالتفاوض مع البنك السعودي 

الفرنسي(المستضيف للخدمة).
(د) يحق للبنك المستضيف عدم قبول أي طلب صيانة في حالة نقل الجهاز دون إذن البنك. عالوة على ذلك، يحق للبنك ايقاف الجهاز في هذه الحالة.

20. عرض المواد الترويجية 
يحصل التاجر على موافقة خطية من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) قبل عرض أو نشر أي مواد ترويجية تحتوي على عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى كما يتعهد 
التاجر بعرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى وفي مواقع واضحة للعيان داخل فرع التاجر، ويحتفظ 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى طالما بقيت هذه االتفاقية سارية  البيع  التاجر بحق استخدام أو عرض عالمة الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى على أجهزة خدمة نقاط 
المفعول ولم تعلق أو تغلق أو إلى حين اخطار التاجر من قبل البنك البسعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالتوقف عن هذا االستخدام أو العرض أيهما أقرب، باالضافة إلى ذلك يجب على 
التاجر أال يعرض على أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى أي شيء كاذب أو خادع أو مضلل أو يحمل تعليقات سلبية تتعلق بالخدمات المقدمة من الشبكة 

السعودية للمدفوعات- مدى انظر أيضا الفقرة 7 غ أعاله. 
• التاجر ملزم بالتقيد باالرشادات والتعليمات المتعلقة بالمواد التسويقية لمدى في موقع التاجر ويسمح لموظفي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو الموردين ألجهزة 

نقاط البيع الذين يتعاونون مع البنك السعودي الفرنسي بتنفيذ متطلبات العالمة التجارية وصيانة المواد التسويقية في موقع التاجر. 
• يجب على التاجر السماح لممثلي البنك المركزي السعودي والبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) باجراء أي فحص وتدقيق للعالمة التجارية لمدى في موقع التاجر.   

• يجب على التاجر بذل العناية الالزمة لضمان عدم الحاق الضرر أو العبث بمواد العالمة التجارية والالفتات ومواد التسويق واالعالن التي يقدمها البنك المستضيف أو الموردين للخدمة، 
ال يجوز للتاجر أن يضع أي من شعاراته الخاصة أو مواده/ملصقاته التجارية على أي من ملصقات العالمة التجارية أو الفتات أو مواد تسويقية أو اعالنية مقدمة من البنك المستضيف وال 

أن يزيل مواد العالمة التجارية مدى دون موافقة صريحة من البنك المستضيف.
• عند انتهاء االتفاقية يجب على التاجر إعادة أي مواد أو الفتات أو مواد تسويقية للعالمة التجارية مدى إلى البنك عندما يكون ذلك ممكًنا. 

21. بطاقات البنوك االخرى 
اضافة إلى قبول التاجر لبطاقات الدفع من مدى على أجهزة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى في فروعه، يحق له قبول العمليات باستخدام البطاقات المصرفية 
األخرى. يؤكد التاجر بموجب هذا االتفاق على إجراء عمليات نقاط البيع وفًقا لقواعد وأنظمة مدى أو أي اتفاقية بطاقات أخرى (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: الدولية، الوالء، إلخ).  
يحق لممثلي البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) وممثلي البنوك األخرى المخولين طلب تنفيذ العمليات بهذه البطاقات،  لكن يقر التاجر أنه لن يتم تنفيذ مثل هذه العمليات أو 

المحاولة حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوقيع على اتفاقية خدمات تاجر مناسبة.
وبدون مثل هذه االتفاقية، يتعهد التاجر بحماية البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) و/أو البنك المصدر لبطاقة الدفع األخرى من جميع االجراءات والمطالبات والخسائر والرسوم 

واللمصاريف واألضرارؤ التي يتكبدها البنك لمثل هذا االجراء. 

22. االقرارات والضمانات 
يقر ويضمن كل من البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) والتاجر لبعضهما بالتالي: 

(أ) أن لديه الصالحية الالزمة واألهلية الكاملة للتوقيع على هذه االتفاقية والوفاء بااللتزامات الواردة فيها. 
(ب)  أن توقيعه على هذه االتفاقية وتنفيذها لن يتعارض مع بنود عقد التأسيس واألنظمة الداخلية الخاصة به أو الوثائق التأسيسية األخرى أو أية اتفاقية أو وثيقة هو طرف فيها أو مع أي 

قانون أو الئحة تنظيمية ألي سلطة حكومية أو أي هيئة حكومية يخضع لها. 
(ج)  أنه سيستمر في تنفيذ هذه االتفاقية طيلة فترة سريانها وفقا لألنظمة المعمول بها بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: القوانين واألنظمة المتعلقة باالنظمة االلكترونية لتحويل 

األموال. 

23. االشعارات 
يعتبر تبادل االشعارات صحيحا-ما لم ينص على خالف ذلك هنا أو يتم االتفاق عليه كتابًيا من قبل الطرفين- اذا أرسلت بالبريد المسجل أو البريد االلكتروني أو بالتلكس أو الفاكس من قبل أحد 
الطرفين إلى اآلخر على العنوان المدون أدناه أو آخر مكان عمل أو عنوان مدون للطرف المرسل إليه، كما سيعتبر االشعار مقدما بطريقة سليمة في حالة تسلمه باليد في يوم التسليم، وفي 
حالة ارساله بالبريد المسجل يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم التالي لليوم الذي ارسل فيه، وفي حالة ارساله عبر البريد االلكتروني يعتبر أنه ارسل في نفس يوم ارسال البريد االلكتروني(باستخدام 
اشعار تأكيد وصول الرسالة) وفي حالة ارسال االشعار بالتلكس يعتبر أنه قد تم ارساله في اليوم الذي ارسل فيه التلكس(شريطة ظهور اشعار االستالم في أعلى أو أسفل الرسالة)، وفي حالة 

ارساله بالفاكس يعتبر أنه تم ارساله في نفس تاريخ الفاكس(شريطة وجود ايصال ارسال وتسليم).

24. تعديل االتفاقية 
باستثناء ماتم النص عليه بوضوح في متن هذه االتفاقية، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) تغيير أي شرط في هذه االتفاقية أو أي دليل آخر يقدمه البنك(المستضيف 

للخدمة) للتاجر ألغراض هذه االتفاقية أو أي جدول أو شروط اضافية أو ملحق اضافي لهذه االتفاقية باشعار التاجر على النحو التالي: 

25. القانون الذي يحكم هذه االتفاقية
 تخضع هذه االتفاقية وتفسر وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية 

26. التنازل
تعتبر هذه االتفاقية ملزمة ويسري مفعولها لمصلحة الطرفين المحددين فيها ومن يخلفهما في ملكية مصلحتهما وممثليهما الشرعيين ولن تفسر أو تطبق لمنح أي امتياز أو منفعة ألي 

شخص آخر باستثناء من ذكر بوضوح في هذه االتفاقية وال يحق للتاجر التنازل عن أي من حقوقه أو امتيازاته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 
27. استمرارية المسؤولية 

مالم تشترط األنظمة العامة في المملكة العربية السعودية خالف ذلك: فإن مسؤولية التاجر تظل مستمرة وقائمة بموجب هذه االتفاقية حتى في حال أي تغيير يطرأ على كيان مؤسسته 
بتغيير في نظام تأسيسها سواء باالنسحاب أو التقاعد أو الطرد أو الوفاة أو بقبول شريك أو شركاء أو االندماج أو التصفية، وبالنسبة للشركات: عند حل الشركة طوعا أو الزاميا أو أي عملية 

اندماج أو اعادة تنظيم، وبالنسبة للجهات القانونية: عند االندماج أو االندماج العادة البناء أوالتصفية وغيرها للتاجر.   

28. عالقة الطرفين 
ال يعتبر طرفا هذه االتفاقية أحدهما شريكا أو وكيال لآلخر وال يجوز تفسير أي نص في هذه االتفاقية على أنه يعني اقامة شراكة تضامنية أو اتحاد ائتماني بل يظل كل طرف بصفته الفردية 

مسؤوال عن التزاماته المنصوص عليها في هذه االتفاقية. 

29. تعديل كامل االتفاقية
تشكل هذه االتفاقية- إلى جانب أي مستندات أخرى مشار إليها هنا- كامل االتفاقية بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية كما تعتبر هذه االتفاقية عند توقيعها حسب االصول ناسخة 
لجميع االتفاقيات السابقة والمبرمة بين الطرفين بخصوص موضوع هذه االتفاقية، وناسخة ومبطلة ألية اقرارات أو ضمانات قدمت في السابق غير ماتضمنته هذه االتفاقية باستثناء مايرد 

في هذه االتفاقية خالف ذلك، ويمكن تعديلها فقط بموجب وثيقة مكتوبة وموقعة من قبل الطرفين وفقا للمادتين 23 و 24 المشار إليهما في المتن.  

30. االلغاء الجزئي 
فـي حالة اكتشاف عدم مشروعية أي نص في هذه االتفاقية أو عدم قابليته للتطبيق بموجب أي قانون مطبق سوف ُيستبعد هذا النص من هذه االتفاقية ويعتبر الغيا وذلك ضمن متطلبات 

هذا القانون وطالما كان ذلك ممكنا دون الحاجة لتعديل بقية نصوص هذه االتفاقية. 

31. عدم التنازل عن الحقوق 
ال يمثل االخفاق أو التأخير من جانب أي من طرفي هذه االتفاقية في ممارسته لحق أو صالحية أو وسيلة مشروعة السترداد حق ما، تنازال عن ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، 
كما أن الممارسة الفردية أو الجزئية ألي حق أو صالحية أو وسيلة مشروعة من قبل أي طرف ال تعطل أو تمنع ممارسة ذلك الحق أو الصالحية أو الوسيلة المشروعة، تعتبر الوسائل المشروعة 

الواردة في هذه االتفاقية معززة لبعضها البعض وهي التمنع استخدام أي وسائل أخرى نص عليها القانون.
 

32. منح مهلة زمنية 
ال تنتفي مسؤولية التاجر بسبب أي مهلة تمنح له من قبل أو بموافقة البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) أو بسبب أي تساهل من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف 

للخدمة) في استيفاء كافة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية.  

33. الظروف القاهرة 
ال يعتبر أي إخفاق أو تقصير من جانب أي من الطرفين لتنفيذ التزاماته أو مراعاة أي من أحكام أو شروط االتفاقية إلى رفع أي دعاوى ضد الطرف المعني وال يعد انتهاًكا لهذه االتفاقية، إذا 
كان هذا اإلخفاق أو التقصير بسبب قوة قاهرة، مثل أحداث القضاء والقدر أو الحرب أو األعمال الحربية أو نقص المواد أو العمال أو التأخير فـي عمليات التسليم من المقاولين من الباطن أو 

تعطل األجهزة أو أي حدث آخر خارج عن سيطرة الطرف المعني. 

34. تعليق حقوق التاجر 
دون اإلخالل بأي من حقوق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بموجب هذه االتفاقية و/ أو أدلة التشغيل، فـي حالة مخالفة التاجر ألي من أحكام وشروط هذه االتفاقية، فإنه 
يحق البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) -وفًقا لتقديره المطلق- إشعار التاجر فوريا كتابًيا أو الكترونًيا لمعالجة المخالفة خالل فترة محددة ال تزيد عن شهر واحد، ويجوز له  خالل 
المده المحددة سابًقا تعليق جميع حقوق التاجر بموجب هذه االتفاقية، باستثناء تلك الحقوق الالزمة لتمكين التاجر من معالجة المخالفة. إذا فشل التاجر فـي معالجة المخالفة خالل الفترة 
المذكورة أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) تمديد الفترة المحددة (مع أو بدون تعليق) و/ أو إشعار التاجر فوًرا باإلنهاء بموجب المادة 34 (ب) فـي هذه االتفاقية. 

35. الغاء االتفاقية
(أ)  يبدأ سريان هذه االتفاقية حال التوقيع عليها من الطرفين وتظل سارية المفعول حتى الوقت الذي يتفق عليه و/أو وفقا للشروط المشار إليها في المادة 35(ب) بعد ذلك تجدد االتفاقية 

تلقائيا لفترة أخرى مدتها سنة واحدة مالم يتم الغاء هذا التجديد من جانب أي من الطرفين بموجب اخطار خطي قبل تسعين(90) يوم.
(ب)  باستثناء البند(35) أ المذكور أعاله، يحق للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فـي أي وقت اشعار التاجر بالغاء هذه االتفاقية مباشرة فور حدوث أي من األسباب التالية: 

1. اذا أخل التاجر بأي من شروط وأحكام هذه االتفاقية. 
2. فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 

3. فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 
ضده؛

4. فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 
5. اذا تم الغاء السجل التجاري للتاجر ألي سبب من األسباب؛ أو

6. عدم قدرة التاجر على تقديم دليل مقبول على تجديد السجل التجاري خالل 90 يوم. 

(ج)  تصبح هذه االتفاقية الغية فورا اذا توقف البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) عن تشغيل خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى ألي سبب كان. 
(د)  في حال فسخ هذه االتفاقية ألي سبب كان:

1.  يتعهد التاجر بأن يعيد للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) فورا جميع المواد والكتب والسجالت وكل مايتعلق بعمليات نقاط البيع- مدى واليجوز بعد ذلك استخدام عالمة 
أو اسم الشبكة السعودية للمدفوعات- مدى.

2.  يتعهد التاجر بالسماح للبنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة) بالدخول إلى فرع التاجر من أجل فصل أجهزة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات و/ أو استعادة 
و اخراج األجهزة و أي معدات أخرى ذات عالقة بخدمة خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات- مدى والتي ليست ملكا للتاجر و أي مواد تحمل اسم أو شعار الشبكة 
التاجر وعلى نفقته الخاصة أن يساعد البنك السعودي  الفرنسي(المستضيف  السعودية للمدفوعات- مدى. بناء على طلب البنك السعودي الفرنسي(المستضيف للخدمة)  يتعين على 

للخدمة) في ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذه االتفاقية وأن يبدي كل التعاون مع البنك في هذا الخصوص. 
(هـ) من المفهوم والمتفق عليه في هذه االتفاقية أن فسخ هذه االتفاقية من أي الطرفين لن يؤثر على أي حقوق أو مسؤوليات سابقة ألي من الطرفين. 

(ح)  اذا لم يتمكن بنك التاجر في تقديم خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى، فيجوز للتاجر طلب هذه الخدمة من بنك بديل موضًحا أسباب رغبته في تحويل االتفاقية. 
وسيسعى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) للحصول على موافقة السلطات المصرفية التمام عملية التحويل.

(خ)  اذا تعذر على البنك المستضيف استرجاع جميع األجهزة المقدمة بعد فترة 15 يوما من انهاء العقد يحق للبنك المستضيف أن يطلب تعويضا بناء على نتائج التفاوض مع التاجر. 

36. ضمانات االتفاق 
يتعهد التاجر خالل فترة يحددها البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بأنه وبعد أي انهاء لهذه االتفاقية يصبح التاجر 
مسؤوال تماما عن جميع التكاليف والتسويات المالية الناتجة عن العمليات التي تمت وفقا لهذه االتفاقية. عند انهاء االتفاقية، اذا طلب البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) يجب 
على التاجر ابقاء حساب الضمان لدى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) ويجب تحديد المبلغ المطلوب في هذا الحساب من قبل البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) 
في فترة التتجاوز المدة المحددة من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية لتحمل التكاليف الفعلية وحجم التسويات 
المالية، وستستخدم هذه األموال لتسوية وخصم المبالغ الناتجة عن التسويات أثناء أو بعد تاريخ انهاء هذه االتفاقية. سيعيد البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) األموال المتبقية 
للتاجر في موع اليتجاوز الفترة المحددة من من البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/أو أي قواعد ذات صله يضعها اتحاد البطاقات االئتمانية بعد انتهاء االتفاقية. اذا كانت 
األموال غير كافية لتغطية حساب الضمان أو تحمل التكاليف والتسويات وفقا لهذه االتفاقية يجب على التاجر أن يدفع على الفور إلى البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) بناء 

على طلب مبالغ المواد. يجب استخدام سجالت البنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) كدليل لهذه التكاليف والتسويات وال يحق للتاجر أن يعترض على هذه السجالت. 

37. جدول الرسوم والتعويضات 
جميع الرسوم المتعلقة بخدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى يتم تفصيلها في ملحق منفصل مرفق مع هذه االتفاقية تحت عنوان تكاليف التاجر لخدمات نقاط البيع 
التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى. يتم تفصيل رسوم البطاقات االئتمانية في اتفاقية تاجر منفصلة تختص بمدفوعات البطاقات االئتمانية. تتعلق هذه االتفاقية باستخدام بطاقات 

نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية للمدفوعات-مدى على أجهزة مدى فقط، بغض النظر عن نوع البطاقة المستخدمة فإن قواعد الشبكة السعودية للمدفوعات-مدى تتطلب الحصول 
على رمز شخصي فّعال من صاحب البطاقة الكمال العملية(وتوقيع صحيح في حالة الشراء باالسترداد النقدي). عند الفشل في الحصول على أي منهما، يوافق التاجر بموجب هذا ويتعهد 
بالحماية الكاملة للبنك السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) و/ أو البنك اآلخر المصدر للبطاقة من جميع اإلجراءات والمطالبات والخسائر والتكاليف والنفقات واألضرار التي تحملها البنك 

السعودي الفرنسي (المستضيف للخدمة) نتيجة لذلك. 

بيان الرسوم 
1. تسعيرات قيم عمليات الشراء: 

(أ) رسوم بما يعادل________% من قيمة كل عملية شرائية مقدارها____________________________ ريال سعودي أو أقل. 

(ب) لن تتجاوز الرسوم ____________ ريال سعودي ألي عملية شراء بقيمة تتجاوز __________________ ريال سعودي.

2. تطبق هذه الرسوم فور تركيب األجهزة.
نيابة عن البنك السعودي الفرنسي

المركز الرئيسي
صندوق بريد 56006 الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
3. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 

والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة.
علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

نيابة عن: ________________________________________________

اسم التاجر: ______________________________________________  عنوان التاجر: ________________________________________رقم السجل التجاري: ____________________

بحضور: _________________________________________________  

نوع الجهاز: ____________________ موديل الجهاز: _____________________________ المورد المطلوب: ____________________________________________________

مالحظات: للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز التحويل ومراكز الصرافة وعمليات التحويل الدولي التي تتم عبر المحافظ اإللكترونية، وفقًا لآلتي:
- أال تتجاوز رسوم التاجر (Merchant Service Charge – MSC)  سعودي بحد أقصى 3 ريال للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى محطات الوقود 

- أال تتجاوز رسوم التاجر (0.07) (Merchant Service Charge – MSC) سبع هلالت بصرف النظر عن قيمة تعبئة الوقود 

اتفاقية التاجر للحصول على البطاقة 
اتفق ("التاجر") والبنك السعودي الفرنسي ("البنك") على أن يدفع البنك للتاجر مقابل بعض العمليات التي نفذها عمالء التاجر باستخدام بطاقة تحمل عالمات الخدمة الخاصة باتحاد البطاقات 

االئتمانية المعنية المذكورة في البند الرابع من هذه االتفاقية. بناء على ذلك:  في ضوء االتفاق المتبادل هنا، يتفق الطرفان على ما يلي:

أوال: حقوق والتزامات التاجر
يوافق التاجر على اآلتي:

1. يحظر تصوير البطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها
2. أن يقبل جميع البطاقات الفّعالة عندما ُتقدم من قبل صاحب البطاقة لشراء الخدمات والسلع. تحمل البطاقة الصالحة عالمات الخدمة التحاد البطاقات االئتمانية المذكورة في البند الرابع 

من هذه االتفاقية، ويجب أن تكون البطاقة سارية المفعول وال يظهر عليها أي دليل على تغيير شكلها. 
3. يتعهد بالتحقق من صحة توقيع صاحب البطاقة عن طريق التحقق من التوقيع على ايصال المبيعات مقابل التوقيع الموجود على البطاقة.

4. يتعهد بتزويد صاحب البطاقة بنسخة كاملة من ايصال المبيعات في وقت العملية ونسخة كاملة من ايصال االئتمان كما أصدرت. 
5. يلتزم بطباعة البطاقة على فاتورة البيع وفي حال تعذر ذلك يجب عليه توضيح البيانات الخاصة بالبطاقة وحاملها على فاتورة البيع للعميل والتاجر في العمليات العادية أما اذا كانت الكترونية 

فال يلزم ذلك. 
6. عرض المواد االعالنية التي تحمل عالمة الخدمة وما يفيد امكانية استخدام البطاقات في مكان واضح وفقا ألحكام وشروط هذه االتفاقية. 

7. بالنسبة لجميع مبالغ المبيعات وبغض النظر عن الحد األعلى للسداد المسموح به للتاجر كما هو موضح في القسم الرابع، يجب عليه التحقق قبل إتمام عملية البيع من عدم وجود رقم 
 (VISA / MasterCard) الحالية (للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية). يجب على التاجر أيًضا ضمان أن تحمل البطاقة المقدمة من حامل البطاقة bulletin Hot Card حساب البطاقة في
جميع الشعارات والعالمات التجارية الضرورية واالسم Visa/Master Card.  عالوة على ذلك، يجب أن يتطابق توقيع حامل البطاقة في خانة التوقيع في الجزء الخلفي من البطاقة مع التوقيع 

على االيصال. في حالة االشتباه، يجب على التاجر االتصال بالبنك السعودي الفرنسي 8001242122 مستخدما الرمز 10للتحقق من صحة البطاقة المستخدمة.
8. يعيد التاجر بطاقة فيزا الكترون/ مايسترو من ماستركارد في الحاالت التالية: 

(أ) اذا تبين أن البطاقة ضمن البطاقات الملغاة أو الموقفة.
(ب) اذا طلب البنك السعودي الفرنسي ذلك عند طلب التاجر الموافقة.

9. للمبيعات التي تتجاوز قيمتها الحد األعلى للسداد يجب الحصول على الموافقة باتباع االجراءات الموضحة في دليل التاجر من البنك السعودي الفرنسي (للعمليات الورقية فقط وليس 
االلكترونية).

10. أن يلتزم بعدم ممارسة أي من اآلتي:
(أ) فرض أي رسوم اضافية على العمليات التي تتم بالبطاقات. 

(ب) استخدام فاتورتي بيع أو أكثر للعملية الواحدة لتجنب الحصول على الموافقة.
(ج)اعطاء النقد ألصحاب البطاقات الموضحة في القسم الرابع من هذه االتفاقية.

(د)االفصاح عن معلومات الحساب بأي شكل من االشكال ماعدا للبنك واتحاد البطاقات ذو الصلة.
11. تسليم جميع ايصاالت البيع كاملة وااليصاالت الدائنة للبنك في موقعه خالل المدة المحددة في القسم الرابع(للعمليات الورقية فقط وليس االلكترونية).

12. اتباع دليل التعامل من البنك السعودي الفرنسي للتاجر لمواجهة أي محاوالت احتيال. 
13.يحق للتاجر تقديم مطالبة مالية فيما يخص عمليات مدى خالل  180 يوما من تاريخ عملية الشراء  

14.احقية تقديم المطالبة للعمليات المعكوسة لعمالء الشبكة الخليجية هي 14 يوما من تاريخ العملية  

ثانيا: حقوق والتزامات البنك: 
يوافق البنك على التالي: 

1. تزويد التاجر بفواتير البيع والفاتورة االجمالية وااليصاالت الدائنة وااللة الخاصة بطباعة بيانات البطاقة على الفواتير والمواد االعالنية وغيرها من االالت المتفق عليها، جميع هذه المواد 
والمعدات تبقى ملًكا للبنك، ويتعهد التاجر بالمحافظة عليها من الفقدان والسرقة  والتلف واعادتها فورا عند انهاء هذه االتفاقية. 

2. أن يدفع للتاجر القيمة االسمية لجميع الفواتير التي أجريت حسب األصول المتفق عليها والمقدمة من التاجر والمقبولة لدى البنك وقيمة القسائم الدائنة محسوما منها أي خصومات متفق 
عليها، معدل الخصم وطريقة وجدول الدفع تم توضيحها فـي القسم الرابع. فـي حالة العمليات االلكترونية يقوم البنك بالقيد لحساب التاجر (الموضح فـي البند4) ناتج العمليات بعد حسم أي 

خصومات متفق عليها فـي البند 4.   
3. يحق للبنك رفض أية عملية تمت بمخالفة لشروط هذه االتفاقية واعادتها من حساب التاجر حتى بعد القيد لحسابه

4.   يحق للبنك اعادة أي مبالغ لم يتم تحصيلها من حاملي البطاقات من حساب التاجر فـي حال أن تكون العملية تمت بمخالفة شروط وأحكام هذه االتفاقية، لكن البنك سيبذل قصارى جهده 
فـي تحصيل هذه المبالغ من حاملي البطاقات وايداعها فـي حساب التاجر عند تحصيلها صافية من الرسوم والتكاليف. 

5. يحق له ادراج اسم وبيانات التاجر فـي برنامج مراقبة التجار التابع لشركة فيزا/ ماستر كارد أو أي معلومات ائتمانية يطلبها البنك المركزي السعودي بخصوص التاجر. 
6. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ وقوع الخطأ

7. يحق للبنك المضيف مطالبة البنك المصدر للبطاقة فـي مدة أقصاها 20 يوم عمل  من تاريخ وقوع العملية
8. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر لبطاقة مدى  فـي مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع العملية

9. يحق للبنك المضيف تقديم مطالبة عن التاجر للبنك المصدر للبطاقة في مدة أقصاها  180 من تاريخ وقوع الخطأ 
10. اعداد القوائم الالزمة وارسالها الي جميع البنوك المصدرة خالل 10 عمل من يوم وقوع المشكلة

11. في حال كان الجهاز غير نشط لمدة3 شهور متتالية يحق للبنك الغاء الجهاز وسحبه وفرض رسوم اذا لم يمضي على تركيب الجهاز اكثر من سنة

ثالثا: الشروط والتنازل عن هذه االتفاقية واألنظمة واجبة التطبيق 
1. يحق للبنك تعديل هذه االتفاقية بموجب اشعار خطي مسبق ثالثين (30) يوًما إلى التاجر. يجب أن تكون هذه التعديالت ملزمة ما لم يرسل التاجر إلى البنك (خالل فترة الرد الثالثين يوًما) 

إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
2. يجوز ألي من الطرفين إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما للطرف اآلخر. ال يؤثر اإلنهاء على االلتزامات التي تم تحملها قبل التاريخ الفعلي 

إلنهاء االتفاقية، بما في ذلك المسؤولية عن أي فواتير مدفوعة مسبًقا. 
3. يحق ألي من الطرفين التنازل عن هذه االتفاقية بموجب إشعار خطي مدته ستين (60) يوًما ُيرسل إلى الطرف اآلخر. ويكون هذا التنازل ملزما ما لم يرسل المتنازل له إلى المتنازل (خالل فترة 

الرد الستين يوًما) إشعاًرا مكتوًبا بإنهاء هذه االتفاقية. 
4. تخضع هذه االتفاقية لقوانين المملكة العربية السعودية.

5. يحق للبنك السعودي الفرنسي في أي وقت  انهاء هذه االتفاقية فوًرا بتوجيه إشعار خطي فوري إلى التاجر في أي من الحاالت التالية:
(أ) اذا خالف التاجر أي من أحكام وشروط هذه االتفاقية. 

(ب) فـي حال صدور قرار بحل وتصفية أعمال التاجر اذا كان التاجر شركة. 
(ج) فـي حالة كون التاجر فرًدا أو المالك الوحيد للمنشأة أو شراكة، إذا أعلن التاجر أو المالك الوحيد أو أي من الشركاء االفالس أو صدر بحقه أمر بتعيين حارس قضائي أو أصدر أي أمر قضائي 

ضده؛
(د)   فـي حالة فرض أو صدور أمر قضائي بحجز أو مصادرة أو بيع أي من ممتلكات أو أصول التاجر. 

رابًعا: البيانات ذات الصلة 
1. االسم: _______________________________________________ 2. رقم الهاتف:___________________ 3. طبيعة العمل: __________________________________________ 

4.البريد االلكتروني: ________________________________________ 5. العنوان المستخدم للفواتير: _______________________________________________________________

6. اسم الشخص المطلوب عند االتصال: ________________________________________________

7. موقع منافذ المؤسسة  
أ .______________________________________________________________________________
ب . ____________________________________________________________________________
ج. _____________________________________________________________________________
د. _____________________________________________________________________________ 

8. البطاقات المقبولة (يؤشر على البطاقات المطلوبة) فيزا ___________________________ ماستر كارد ___________________________ مايسترو ___________________________

9. البطاقة الخليجية ___________________________ البطاقة الدولية  _______________________________
 

10. الحد األعلى للسداد ___________________________  11. نسبة الخصم  ___________________________ 

12. استنادا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة الذي سيطبق بموجبه ضريبة القيمة المضافة بنسبة %15 ابتداًء من 1 يوليو 2020، يجب على التاجر دفع هذه الضريبة على رسوم الخدمات 
والمنتجات باستثناء المنتجات والخدمات المعفاة من الضريبة، علما بأن نسبة الضريبة قد يتم تعديلها من وقت آلخر حسب األنظمة واللوائح الخاصة بضريبة القيمة المضافة. 

13. الفترة الزمنية القصوى لتسليم فواتير البيع والقسائم الدائنة _________________________________ 14. طريقة التسليم والموقع _____________________________________ 

15. طريقة وجدول الدفع _________________________________________ 

16. تحقق من طريقة التنفيذ المناسبة ____________________________ التنفيذ االلكتروني ___________________________ التنفيذ على الورق  ____________________________ 

17. رقم حساب التاجر لدى البنك السعودي الفرنسي  __________________________________________________________

Visa/Mastercard المطالبات المالية
إلنشاء مطالبة مالية، يتعين على التاجر تقديم قسائم العمليات (إيصاالت) مطالبة مالية من خالل البريد اإللكتروني التالي: 

possupport@alfransi.com.sa او عن طريق الهاتف المصرفي للبنك وعن طريق اي من فروع البنك السعودي الفرنسي.
يمكن للتاجر رفع مطالبة في غضون 5 ايام من تاريخ العملية إذا قبل التاجر العملية ولم يتم إضافة المبلغ إلى حساب التاجر خالل يومين من تاريخ العملية. 

إذا تلقى بنك التاجر مطالبة من البنك المصدر، يتعين على بنك التاجر إبالغ العميل لتقديم قسائم العمليات خالل 5 أيام كحد أقصى، وإذا لم يقدم التاجر القسيمة، يحق للبنك خصم المبلغ دون 
إبالغ تاجر.

إذا تجاوز التاجر المهلة الزمنية وفًقا للقواعد المذكورة أعاله، فلن يحق للتاجر المطالبة بالمبلغ.
اثباتا لما تقدم، حرر البنك والتاجر هذه االتفاقية ِلُتنفذ وتوقع بواسطة ممثليهم المفوضين حسب األصول. 

وقعت هذه االتفاقية في اليوم         من     /    /         هـ الموافق     /    /         م بين كل من:

أ.  ____________________________ وهي مؤسسة تعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم ____________________________ 
الصادر بتاريخ:   /   /       وعنوان مكتبها الرئيسي، صندوق بريد _______________ الرمز البريدي _____________________ وهي المالك للمحالت العاملة في المملكة العربية السعودية(يشار 

اليها فيما بعد بـ"التاجر") و
ب. البنك السعودي الفرنسي: وهو بنك يعمل وفقا للقوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 100073368 الصادر في مدينة الرياض بتاريخ 

04/02/1410هـ وعنوان مكتبه الرئيسي، صندوق بريد 56006/ الرياض 11554(يشار إليه فيما بعد بـ"البنك السعودي الفرنسي")

حيث يرغب التاجر في تقديم خدمة طلبات الشراء من ________________________________________ بواسطة البريد والهاتف، وقيد قيمة المشتريات على بطاقتي فيزا/ ماستركارد 
الخاصة بهم(OBC)، وحيث أن البنك السعودي الفرنسي على استعدا للتعامل مع شحنات طلبات عمالء التاجر التي عن طريق البريد والهاتف،

15

(K.E)نموذج خطاب خدمة
 خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف

فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب

السادة/ البنك السعودي الفرنسي/ نقاط البيع 

عناية/ ادارة نقاط البيع 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

الكاملة. نحن  المسؤولية  بأننا سنتحمل  أن لدينا معرفة مسبقة  تزويدنا به من سعادتكم، مع مالحظة  الذي تم  البيع  الى جهاز نقاط   (KEY-Enter)بادخال وتنشيط خدمة التكرم  يرجى 

(شركة/مؤسسة): __________________________________________________________ عن أي عملية 

خاصة بالخدمة المذكورة أعاله دون أي حق بمطالبة البنك السعودي الفرنسي بأي مستحقات بتحصيل قيمة أي عملية يتم خصمها من البنك المصدر للبطاقة، كما نتحمل كافة المخاطر 

الناتجة عن اجراء هذه العمليات.  

وعليه، تم تفويض البنك السعودي الفرنسي التخاذ كافة االجراءات الالزمة بخصوص هذه الخدمة (K.E) وكذلك الغاء هذه الخدمة عند الضرورة دون اشعارنا. 

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث يرغب الطرفان بوضع شروط وأحكام خاصة تخضع لها هذه العمليات، اتفق الطرفان على الشروط واألحكام الخاصة التالية: 

أوال: التنفيذ اليدوي: 
1.  عندما يطلب أحد العمالء عن طريق البريد أو الهاتف، يجب على "التاجر" الحصول على ما يلي:

(أ) اسم العميل كما في بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة به.
(ب)العنوان الكامل للعميل بما في ذلك اسم المدينة. 

(ج)رقم بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل. 
(د)تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستركارد الخاصة بالعميل.

عند كتابة رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد يجب على ممثل التاجر التأكد أن رقم بطاقة فيزا يتكون من 13 أو 16 رقًما وبطاقة ماستر كارد يتكون من 16 رقًما، كما يجب عليه أيضا التأكد أن البطاقة 
سارية المفعول. اذا ذكر العميل على سبيل المثال أن تاريخ انتهاء البطاقة هو 09/95 فذلك يعني أن صالحية البطاقة ستستمر حتى آخر يوم من شهر سبتمبر 1995، اذا كان مبلغ الشراء كبيرا 

فيجوز للبنك المصدر لبطاقة فيزا/ ماستركارد أن يطلب معلومات اضافية، وسيقوم البنك السعودي الفرنسي باشعار "التاجر" بمثل هذا الطلب. 

1. بعد الحصول على المعلومات الالزمة يقوم ممثل "التاجر" باالتصال بالبنك السعودي الفرنسي/ خدمة العمالء على الرقم 8001247896 أو الخط الساخن 8001242121 للحصول على رمز 
التفويض. يخطر ممثل "التاجر" البنك السعودي الفرنسي أن العملية تتعلق بطلب شراء بالبريد أو الهاتف وتشمل المعلومات التي يجب على ممثل " التاجر" تقديمها إلى البنك السعودي 
الفرنسي: رقم التاجر الخاص بطلبات الشراء بالبريد والهاتف  والمعلومات الموضحة في البند(1) أعاله ومبلغ الشراء وأي معلومات اضافية يطلبها البنك السعودي الفرنسي أو البنك المصدر 

لبطاقة فيزا/ ماستركارد.  
2. اذا تمت الموافقة على العملية، يعطي البنك السعودي الفرنسي "التاجر" رمز التفويض الغراض بطاقة فيزا/ ماستركارد، يمثل تاريخ العملية دائما التاريخ الذي ٌيعطى فيه رمز التفويض 
ويبقى رمز التفويض فّعاًال لمدة (40) يوما بعد العملية. لن يتم منح رمز التفويض اذا لم تتم الموافقة على العملية ويجب " التاجر" اشعار العميل فوًرا أن العملية لم تتم الموافقة عليها من 

بنكه. 
3. يكمل " التاجر" جميع القسائم ويسلمها للبنك السعودي الفرنسي للتنفيذ البنكي، بشرط أن يوضح "التاجر" المعلومات التالية على جميع قسائم البيع للطلبات بالبريد والهاتف:

(أ) رقم بطاقة فيزا/ ماستر كارد
(ب)اسم صاحب البطاقة 

(ج) تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ ماستر كارد 
(د) اسم التاجر وموقعه

(ه)تاريخ العملية
(و) رمز التفويض

(ز) وصف للبضاعة
(ح) مبلغ العملية 

يجب أن ال تتجاوز الفترة الزمنية من تاريخ العملية إلى تاريخ تسليم قسائم البيع الى البنك السعودي الفرنسي في أي حال من األحوال (40) يوما حيث سيتم الغاء رمز التفويض بعد هذه المده، 
يجب على التاجر أن يؤشر بالرمز (MO) للطلبات بالبريد والرمز(TO) للطلبات بالهاتف في خانة التوقيع في قسيمة البيع وفقا للوائح التشغيل العالمية الخاصة بفيزا/ ماستركارد.  

1. يجب على "التاجر" االحتفاظ بنسخة من نموذج الطلب الموقع الذي يفوض " التاجر" بقيد مبلغ العملية على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة بالعميل. 
2. في حالة ورود عمليات رد المبالغ المدفوعة إلى البنك السعودي الفرنسي تابعة لطلبات البريد يزود التاجر البنك السعودي الفرنسي بالمستندات الالزمة أي نموذج طلب الشراء الموقع 

من العميل الذ يفوض "التاجر" بقيد قيمة الشراء على بطاقة فيزا/ ماستركارد الخاصة به. 
3. يتحمل "التاجر" وحده المسؤولية كاملة اذا لم يزود البنك السعودي الفرنسي بالمستندات اللالزمة خالل مدة التتجاوز (7) أيام.

4. يدفع "التاجر" إلى البنك السعودي الفرنسي عند المطالبة المبالغ المدفوعة والمقيدة، كما يحمي البنك من أية مسؤوليات أو خسائر أو مطالبات مهما نشأ عنها من عمليات بيع دائنة غير 
صحيحة. يجوز للبنك السعودي الفرنسي رفض أي عمليات بيع غير صحيحة وإعادتها إلى عميل "التاجر" ويقوم بتحصيل قيمة هذه العمليات المرفوضة من صافي العوائد "للتاجر" من العمليات 

األخرى المودعه لدى البنك السعودي الفرنسي أو قيد القيمة على حساب " التاجر".   
5. تخضع كافة العمليات ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية وفي حال وجود اختالف بين هذه الشروط واألحكام الخاصة وبين أنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية 

يجب اتباع األخيرة. 

ثانًيا: تنفيذ العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى
1. اتبع خطوات العمليات الخاصة ببطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع كما هي موضحة في (الدليل الميسر للتاجر).

2. سجل رقم بطاقة فيزا/ماستر كارد كما هو موضح في " الدليل الميسر للتاجر".  
3. سجل تاريخ انتهاء بطاقة فيزا/ماستر كارد باستخدام الصيغة شهر- سنة كما هو موضح في  " الدليل الميسر للتاجر".

4. يجب على التاجر االحتفاظ بنسخ من عمليات بطاقات البنوك األخرى/ نقاط البيع للرجوع إليها عند الحاجة. 
5. يجب على التاجر الحصول على توقيع عميله عند ايصال البضاعة، ويكون التوقيع على فاتورة نقاط البيع أو "نموذج استالم البضاعة".

تبقى النقاط 5 و 6 و 7 و 8 من القسم األول أعاله سارية المفعول.
بالتوقيع أدناه، يؤكد الطرفان موافقتهما على أن هذه الشروط واألحكام الخاصة يجب أن تخضع لها جميع عمليات بطاقات فيزا/ ماستر كارد التي تتضمن الطلبات البريدية أو الهاتفية، وتخضع 

في جميع الحاالت ألنظمة التشغيل الخاصة بفيزا/ ماستركارد العالمية المطبقة آنذاك.
نموذج خطاب خدمة(K.E) خدمة االدخال اليدوي عبر الهاتف، فضال اكتب هذا الخطاب على األوراق الرسمية الخاصة بك مع وجود شعار شركتك أو مؤسستك على هذه الخطاب
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Retailer Site Inspection
القسم ثالثة

صورة لمعرض التاجر   التاجر يعمل في ذات النشاط المذكور أعاله    
نوع المبنى       يوجد كهرباء مناسبة       

المبنى ملك للتاجر    يوجد اتصال هاتفي مناسب      

خريطة لموقع المبنى         المبنى مستأجر       
مساحة المبنى(بالمتر المربع) 

         

القسم الرابع 

حالة الحساب التجاري   

تم التحقق من الحساب البنكي   تمت الموافقة على طلب االئتمان        
      

اسم المالك        عنوان المالك          عنوان المنزل     
         
         
         
         

تاريخ بدء النشاط                            نسبة الملكية                 عدد األجهزة المطلوبة      
                

 
معلومات البنك

                
رقم الفرع                         تاريخ فتح الحساب                نسخة من السجل التجاري  :               نعم     ال    

رقم حساب االيداع                
                

رقم السجل التجاري                                         اسم الشركة   

وبهذا يقر التاجر أنه وافق على عقد اتفاقية تاجر SPAN االساسية مع البنك السعودي الفرنسي، ويفوض البنك السعودي الفرنسي النشاء عمليات ايداع و/أو خصم بمافي ذلك عكس العمليات المدخلة أو التعديل 
عليها في العمليان االصلية على حساب االيداع للتاجر المذكور أعاله. 

الستخدام SPAN الداخلي فقط 
     

تاريخ رفض الطلب        /       /  تمت الموافقة على الطلب   
      

سبب الرفض      

مزود الخدمة غير معتمد           مطلوب معلومات اضافية   
الطلب موقوف من البنك مؤقتا            اسم التاجر مكرر    
أخرى(الرجاء ذكرها في األسفل)          رقم الجهاز مكرر    

التاجر غير مسجل مسبقا      
      

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي

توقيع العميل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع البنك: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نموذج الخطاب الخاص بخدمة
(استرجاع)

رقم الحسابرقم الماكينة

مطابقة الختم من الفرع  ختم العميل توقيع العميل

السادة / البنك السعودي الفرنسي
عناية / قسم نقاط البيع  

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته ...

 / نحن (شركة  المسؤولية,  نتحمل كامل  بأننا  الكامل  العلم  , مع  المزودة من قبل سعادتكم  البيع  نقاط  )الى ماكينة  ال(استرجاع  تنشيط خدمة  بإدخال و  التكرم  يرجى 

مؤسسة) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن أي عملية خاصه بهذه الخدمة المذكورة و كل ما يتعلق بهذه الخدمة, دون أي حق بمطالبة 

البنك السعودي الفرنسي بتحصيل قيمة أي عملية يتم خصمها من حسابنا متعلقة بهذه الخدمة (االسترجاع) مع تحمل كافة المخاطر من أجراء هذه العمليات

وعلية تم تعميد البنك السعودي الفرنسي بذلك التخاذ كافة االجراءات االزمه بخصوص هذه الخدمة . والغاءها عند الضرورة دون الرجوع الينا .

الـبنـــك الـســــــعودي الفــرنـــســــي، شـــــــركـــة مســــــاهمة عـامـــــة، مســــاهــمــة بــرأس مــــال 12,053,571,670 ريـــــال ســـــعودي, ســـجل تجــاري رقــــم 1010073368، ص.ب. 56006 الريـــاض 11554، هاتف 966112899999+، الريـــاض  2722-12624

www.alfransi.com.sa  (ساما) مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 1397/6/17هـ ، وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السـعودي
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نموذج طلب إقفال
حساب نقاط البيع

التاريخ:      /        / 

إلى السادة / البنك السعودي الفرنسي

عناية / قسم نقاط البيع  

فرع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معلومات العميل:

االســـــــــــــــــــم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــــعــــنـــــــوان: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم العالمة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجاء إقفال جميع حسابات نقاط البيع الخاصة بنا والمرتبطة برقم العالمة المذكورة أعاله وذلك نظرًا لعدم حاجتنا لها.

هذا وأننا ونؤكد بأننا قمنا بمراجعة جميع حساباتنا معكم وأجرينا مطابقة شاملة على جميع العمليات المالية التي تم قيدها في حساباتنا (نقاط البيع) لديكم 

حتى تاريخ خطابانا أعاله.

وبناًء عليه، فإننا نؤكد هنا بأنه ال توجد أية مبالغ مالية مستحقة لنا حاليًا أو تستحق لنا مستقبليًا أو أية مبالغ قائمة معكم وأننا بهذا نخلي مسؤولية البنك دون 

قيد أو شرط من أية مطالبات أو التزامات حالية أو مستقبلية تتعلق بحساباتنا (نقاط البيع).

نقر بأننا مسؤولين عن تعويض البنك عن أي تكاليف أو رسوم يتعرض لها نتيجة إغالق حساباتنا (نقاط البيع).

اسم المفوض بالتوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الختم الرسمي للمنشأة التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

الستخدام البنك فقط

اسم مسؤول الفرع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع مسؤول الفرع: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

موافقة مدير العمليات الشاملة

التوقيع:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

التاريخ:       /         / 
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