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1- المقدمة:
�تيح خدمة نقاط ال�يع للتاجر قبول جميع أنواع البطاقات اإللكت�ونية المعتمدة والتي تدعم شبكات المدفوعات (مدى، ماستركارد، في�ا، 

أميكس، �ونيون باي ا�ترناشيونال، الشبكة الخليجية)، وهي الخيار األفضل لحاملي البطاقات الش�ائية بدًال من النقد، وهذه الخدمة 
متوفرة لدى جميع التجار الذ�ن ي�يعون السلع والخدمات، علًما بأنه سُيربط جهاز نقاط ال�يع بحساب التاجر في البنك األهلي السعودي 
وذلك إليداع مبالغ معامالت نقاط ال�يع التي تمت معالجتها بسرعة وأمان، وسيتمكن التاجر من االطالع على كشوف معامالت نقاط 

ال�يع وإجمالي المبالغ المودعة في الحساب من خالل موقع األهلي إي كورب اإللكت�وني.



2- ط��قة التقديم على خدمة نقاط ال�يع:
يتعين على التاجر تع�ين حساب (ُيعرف بحساب التاجر)، وذلك لغرض معامالت نقاط ال�يع؛ كما يجب أال يكون حساب التاجر حساًبا شخصًيا، 

 .TMS ويجب على التاجر أيًضا اإلفصاح عن التسهيالت المصرفية من أجل تسجيل التاجر لدى موقع المدفوعات السعودية

طلب جهاز نقاط �يع عن ط��ق األهلي إي كورب:

طلب جهاز نقاط �يع عن ط��ق ف�وع البنك األهلي السعودي:
المتطلبات:

إكمال ا�فاقية نقاط ال�يع 
نسخة واضحة وسا��ة الصالحية من الهوية للتاجر 
نسخة سا��ة من السجل التجاري أو تص��ح المحل 

حساب تجاري مع البنك األهلي السعودي 
يجب توقيع االتفاقية من قبل المالك أو الشخص المفوض بالتوقيع  

إختيار الخدمة المطلوبة (خدمة مدى فقط أو خدمة مدى مع خدمة بطاقات اال�تمان) 

إدخال اسم المستخدم والرقم السري 
إدخال الرمز السري المرسل عن ط��ق الجوال  

اختيار إضافة تاجر من قائمة نقاط ال�يع 
تحديد رقم الحساب الم�اد ربطه مع نقاط ال�يع  

تعبئة ال�يانات المطلوبة 
اختيار الخدمة المطلوبة (خدمة مدى فقط أو خدمة مدى مع خدمة بطاقات اال�تمان) 

عند إكمال ال�يانات ستحصل على الرقم المرجعي للطلب 
يمكنك م�اجعة حالة الطلب عن ط��ق خدمة االستفسار عن الطلبات 



عنوان الم�اسلة

البنك األهلي السعودي – اإلدارة اإلقليمية لألف�اد – البلد – ط��ق الملك عبدالع��ز
إدارة النقد – وحدة الم�يعات – الدور 6 وجميع ف�وع البنك األهلي السعودي

البنك األهلي السعودي – اإلدارة اإلقليمية – ب�ج الحقيط – ط��ق الملك سعود 
إدارة النقد – وحدة الم�يعات – الدور 4 و جميع ف�وع البنك األهلي السعودي 

المنطقة الغر�ية

البنك األهلي السعودي – اإلدارة الرئيسية – العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ط��ق الملك فهد – إدارة النقد – الدور 29 وجميع ف�وع البنك األهلي السعودي  المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

الموقعالمنطقة

3- خدمات أخرى:

تحديث �يانات 
التاجر

المطالبات المالية
للتجار

إضافة أو إلغاء خدمات
مثل خدمات بطاقات

اال�تمان

طلب صيانة أو عطل
في جهاز نقاط ال�يع

كشف حساب
نقاط ال�يع

طلب لفافات الو�ق
الخاص بنقاط ال�يع

نقل جهاز
نقاط ال�يع

طلب جهاز نقاط
�يع إضافي

إلغاء جهاز 
نقاط ال�يع

تغ�ير رقم 
الحساب

طلب جهاز نقاط
�يع جديد

الش�اء مع عملية خدمة
النقل المرتجع (نقد)



القنوات المعتمدة للحصول على الخدمة: 

الف�وعنظام األهلي إي كوربالها�ف المصرفيالخدمة المطلوبة

تحديث �يانات التجار

تغ�ير رقم الحساب

طلب جهاز نقاط �يع جديد

طلب جهاز نقاط �يع إضافي

إلغاء جهاز نقاط ال�يع

نقل جهاز نقاط ال�يع

الش�اء مع خدمة النقد المرتجع (نقد)

كشف حساب نقاط ال�يع

طلب صيانة او عطل في جهاز نقاط ال�يع

طلب لفافات الو�ق الخاص بنقاط ال�يع

المطالبات المالية للتجار

اضافة أو إلغاء خدمات
مثل خدمات بطاقات اال�تمان



خطوات طلب صيانة أو الحصول على لفافات الو�ق
من خالل الها�ف المصرفي: 

المطالبات المالية والخصومات:

االتصال بالرقم الموحد الخاص بنقاط ال�يع  
اختيار اللغة العر�ية (1) أو اإلنجلي��ة (2)
 E-corp اختيار خدمة المطالبات المالية

ستصلك رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب باإلضافة للوقت المتوقع للحل

االتصال بالرقم الموحد 
الخاص بنقاط ال�يع  

اختيار اللغة العر�ية (1)  
أو اإلنجلي��ة (2)  

إدخال رقم الجوال 
الخاص بالمسؤول 

والتاجر

اختيار خدمة
طلبات الصيانة

إدخال رقم جهاز نقاط 
ال�يع المكون من 8 

أرقام

تحديد الخدمة المطلوبة (1) لطلب لفافات الو�ق، (2) إلبالغ عن 
عطل في جهاز نقاط ال�يع، (3) للموازنات المالية، (4) لملصقات 

مدى الخاصة بجهاز نقاط ال�يع 

االستماع الى الرسالة 
الصوتية (تم استالم طلبك 

وسيتم االتصال بك ق��ًبا)
االحتفاظ برقم 

الطلب

استالم رقم الطلب برسالة 
نصية موضح فيها رقم الطلب 

والوقت المقت�ح إلتمام 
الخدمة
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4- أنواع نقاط ال�يع:

SNB هناك نوعان من خدمات نقاط ال�يع المقدمة من البنك األهلي السعودي
جهاز نقاط ال�يع – جهاز نقاط ال�يع التقليدي 

NFC تط�يق نقاط ال�يع عبر أجهزة الجوال الداعمة لنظام األند�ويد و من خالل االتصال ق��ب المدى



5- الفا�ورة اإللكت�ونية:
منظومة الفا�ورة اإللكت�ونية (فا�ورة) هي إج�اء �هدف إلى تحو�ل عملية إصدار الفوا�ير واإلشعا�ات الورقية إلى عملية إلكت�ونية تسمح 

بتبادل الفوا�ير واإلشعا�ات المدينة والدائنة، ومعالجتها بصيغة إلكت�ونية �ين البائع والمشتري بتنسيق إلكت�وني متكامل.

ما هي الفا�ورة اإللكت�ونية (فا�ورة)؟  
هي فا�ورة ُتصدر وُتحفظ بصيغة إلكت�ونية منظمة عبر نظام إلكت�وني، وتحتوي على متطلبات الفا�ورة الض���ية؛ وال تعتبر الفا�ورة 

 .ZATCA المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فا�ورة إلكت�ونية، وهي واحدة من متطلبات هيئة الزكاة والض��بة والجمارك

الفا�ورة الض���ية:  
هي الفا�ورة التي ُتصدر غالًبا من منشأة إلى منشأة أخرى، تحتوي على جميع عناصر الفا�ورة الض���ية.  

لم��د من التفاصيل تفضل ب��ارة موقع البنك األهلي السعودي اإللكت�وني – نقاط ال�يع  
https://www.alahli.com/ar-sa/business-banking/business-banking-services/Pages/Point-Of-Sale.aspx





قبل البدء في إج�اء عملية الش�اء ببطاقة ا�تمان، يجب فحص البطاقة للتأكد من أنها ليست م�ورة أو مس�وقة، من خالل مقارنة 
االسم والصورة على بطاقة هوية حاملها (الهوية الوطنية السعودية/جواز السفر/تص��ح اإلقامة)

تجنب تقسيم عملية الش�اء إلى عدة معامالت ببطاقة ا�تمان واحدة
بمجرد تلقي رسالة توضح "العملية مرفوضة" على شاشة جهاز نقاط ال�يع، فمن المهم عدم القيام بعملية أخرى ما لم تكن رسالة 

الخطأ المطبوعة على إيصال العملية �تعلق بمسائل االتصال أو عطب في الشبكة أو الش��حة
بعد إ�مام عملية الش�اء من خالل جهاز نقاط ال�يع، يجب عليك مقارنة األرقام األربعة األخيرة من رقم بطاقة اال�تمان مع رقم 

البطاقة المطبوع على اإليصال، إذا كانت األرقام مختلفة فإن بطاقة اال�تمان احتيالية، وفي هذه الحالة ال ُتسلم البضائع المباعة 
لحامل البطاقة

يكون رفع طلبات العمليات المالية التي تخص "بطاقات مدى" و"البطاقات اال�تمانية" بشكل منفصل
يجب إرفاق نسخة واضحة من إيصال العملية وباإلضافة إلى صورة من إيصال عملية التحو�ل لطلبات "مدى" المالية

لعمليات (في�ا & ماستركارد) يجب إرفاق نسخة من إيصال عملية التحو�ل، وال يلزم إرفاق إيصال التحو�ل لكل جهاز نقاط �يع على حدة
على مالك البطاقة التوقيع على إيصال العملية في حال ُرفضت العملية، وُترفض المطالبة المالية من قبل البنك

يجب على التاجر إبقاء نسخ من إيصال عمليات التحو�ل لمدة سنتين.
يجب على التاجر عمل عملية التحو�ل مرة �ومًيا قبل منتصف الليل

يستطيع التاجر تفعيل عملية التحو�ل أوتوما�يكًيا   
لمطالبات أم��كان إكسب��س، على التاجر طلبها من أم��كان إكسب��س بشكل مباشر

6- معلومات مهمة لحماية التجار من االحتيال المحتمل لبطاقات اال�تمان:

7- المطالبات المالية:

للحصول على عملية نقاط �يع أكثر أماًنا، يجب على التجار االلت�ام التام بالتعليمات التالية:



8- االسترجاع النقدي:

9- معرفة رقم جهاز نقاط ال�يع:
لمعرفة رقم جهاز نقاط ال�يع

يمكنك الرجوع إلى الملصق الموجود إما في واجهة أو جوانب أو خلف جهاز نقاط ال�يع
التأكد من وجود أول 8 أرقام من رقم جهاز نقاط ال�يع كما هو موضح في صورة اإليصال

Terminal ID

تسجيل الدخول إلى األهلي إي كورب 
اختيار نقاط ال�يع ثم طلب االسترجاع النقدي من القائمة

اختيار رقم الحساب وتعبئة ال�يانات المطلوبة
إرفاق المستندات التالية ثم اختيار أيقونة مطالبة

المستندات المطلوبة:

JPG أو PDF 1- خطاب رسمي بصيغة
JPG 2- نسخة من إيصال العملية بصيغة

ُينشأ الطلب وُ�رسل للف��ق المختص آلًيا

�رجى التأكد من جميع تفاصيل العملية وذلك لعدم حدوث رفض لطلب االسترجاع النقدي.

الرجاء ا�باع الخطوات الموضحة أدناه لعمل طلب االسترجاع النقدي عن ط��ق األهلي إي كورب:



تمكن خدمة "نقد" حامل البطاقة من طلب مبلغ إضافي يصل إلى 400 ��ال سعودي من خالل خدمة نقاط ال�يع، بحيث ُيخصم المبلغ 
بشكل مباشرة من الحساب البنكي لحامل البطاقة، بشرط أن يكون هنالك عملية ش�اء وطلب نقد مًعا في معاملة واحدة؛ وهذه 
الخدمة تساعد على تقليل المبالغ النقدية لدى التجار، باإلضافة إلى خدمة العميل �إ�احته من عناء البحث عن أجهزة الص�اف اآللي 

للحصول على مبلغ نقدي بسيط.

10- خدمات "مدى أ�ير & نقد":

ماهي خدمات "نقد" 

خدمة مدى أ�ير هي خدمة ذات قيمة مضافة، �تيح لحاملي البطاقات دفع قيمة مشت��ا�هم بط��قة آمنة وسهلة وس��عة عن ط��ق 
.NFC تم��ر أو وضع بطاقات فوق جهاز نقاط ال�يع دون الحاجة إلى الرقم السري للبطاقة، من خالل خدمة االتصال ق��ب المدى

يمكن لحاملي البطاقات استخدام هذه الخدمة حتى مبلغ 300 ��ال سعودي أو أقل.
قد ُيطلب من حاملي البطاقات أحياًنا إدخال بطاقا�هم و/أو الرقم السري لم��د من األمان.

ماهي خدمات "أ�ير"



11- مالحظات مهمة:
يجب عدم فصل جهاز نقاط ال�يع عن مصدر الطاقة عند إغالق المتجر. 

يجب عدم فصل خط االتصال األرضي عن جهاز نقاط ال�يع ألي سبب (خاص بنقاط ال�يع المتصلة بخط أرضي). 
خط الها�ف يجب أن يكون مخصًصا لجهاز نقاط ال�يع فقط. 

يجب عدم العبث بش��حة االتصال الموجودة داخل جهاز نقاط ال�يع. 
يجب عدم فصل الكهرباء أو الضغط على "إلغاء" خالل عملية تحديث جهاز نقاط ال�يع. 

التأكد من تحديث جميع �يانات االتصال لدى البنك (الب��د اإللكت�وني، رقم الجوال، رقم الها�ف، وغيرها) وبشكل دوري لتجنب 
الخسائر المالية في حاالت المطالبات المالية.

الطلب �إعادة إدخال الرقم السري من حامل بطاقة مدى في حال إدخال الرقم السري بشكل خاطئ.
يجب على التاجر التأكد من أن عملية المشت��ات هي "عملية ناجحة" من خالل جهاز نقاط ال�يع قبل مغادرة العميل المتجر.

على التاجر التأكد من وجود تغطية جيدة لشبكة االتصال بجهاز نقاط ال�يع في حالة فشل عملية الش�اء ألكثر من مرة.
 يجب على التاجر الطلب من حامل البطاقة التواصل مع البنك ُمصدر البطاقة في الحاالت التالية:

- فشل ق�اءة تفاصيل البطاقة من قبل جهاز نقاط ال�يع. 
- البطاقة منتهية الصالحية. 

- الحصول على تفويض من البنك الُمصدر للبطاقة أ�ناء عملية الش�اء. 
- إدخال الرقم السري بشكل خاطئ أكثر من مرة.  

- محاولة الش�اء بشكل متك�ر واعت�اض العميل على خصم المبلغ من البطاقة ألكثر من مرة.


