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تمكــن هــذه الخدمــة مســتخدميها مــن إيــداع األمــوال مــن حســاباتهم المصرفيــة  إلــى حســابات 
إلكترونيــة تــدار عبــر هواتفهــم النقالــة بــإدارة مــن المــدار الجديــد.

مــن  مجموعــة  إلتمــام  ســداد(  )محفظــة  إلكترونــي  مالــي  حســاب  علــى  بالحصــول  وذلــك 
التعامــات الماليــة اإللكترونيــة كشــراء الســلع أو تحويــل األمــوال بــكل يســر وبــدون الحاجــة إلــى 

التعامــات النقديــة.

تأتــي ســداد بمجموعــة مــن الخدمــات الماليــة اإللكترونيــة لتلبــي احتياجــات األفــراد والشــركات 
مــن التعامــات الماليــة المختلفــة أهمهــا:

الدفع للمتاجر لشراء السلع والخدمات.  -  
الدفع عبر اإلنترنت للمنصات االلكترونية المحلية.  -  

تحويل األموال من شخص آلخر.  -  
تسديد فواتير المدار الجديد  -  

شراء رصيد المدار الجديد  -  

شروط االشتراك )لألفراد(
لالشتراك في )سداد( واالستفادة من خدماتها المالية ال يتطلب منك إال:

•  أن تمتلك هاتف نقال وأن تكون من مشتركي المدار الجديد.	
•  أن تكــون حامــا إلثبــات هويــة ســاري المفعــول )بطاقــة شــخصية أو جــواز ســفر ورقــم 	

وطنــي لليبين(.

خطوات االشتراك )لألفراد(
1 - عبر مراكز الخدمات اتباع الخطوات التالية:

• تفضــل بزيــارة أقــرب مركــز خدمــات مصحوبــا بإثبــات هويــة )بطاقــة شــخصية أو جــواز 	
ســفر( ورقــم وطنــي إلتمــام إجــراءات االشــتراك.

• عند زيارتك للمركز عليك تعبئة النماذج والموافقة على شروط االشتراك.	
• عند االنتهاء ستصلك رسالة نصية عبر هاتفك النقال تحتوي على رابط تطبيق سداد.	

مـعـامـات مـالـيـة أكـثر 
يــسـر وأمـان
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2 - عبر وكالء المدار الجديد اتباع الخطوات التالية:

• أرسل رقمك الوطني إلى الرقم 8383 باستخدام هاتفك الشخصي "رقم مدار".	
• تفضــل بزيــارة أقــرب وكيــل للمــدار الجديــد مصحوبــا بإثبــات هويــة )بطاقــة شــخصية أو 	

جــواز ســفر( ورقمــك الوطنــي إلتمــام إجــراءات االشــتراك.
• عند زيارتك للوكيل عليك تعبئة النماذج والموافقة على شروط االشتراك.	
• عند االنتهاء ستصلك رسالة نصية عبر هاتفك النقال تحتوي على رابط تطبيق سداد.	

وألي استفسار أرجو االتصال على الرقم 1216.  - 

خطوات االشتراك )للتجار( 
الحضــور الشــخصي ضــروري إلتمــام عمليــة االشــتراك، فتفضــل بزيــارة أحــد المقــار المخصصــة 

للتعاقــد مــع التجــار "بحســب المنطقــة" مصحوبــا بالمســوغات المطلوبــة للتعاقــد وهــي:
• صورة من الترخيص.	
• صورة من جواز السفر.	
• صورة من الرقم الوطني.	
• ختم المحل أو الشركة.	
• هاتف نقال مخصص للخدمة )أندرويد( مع شفرة مدار.	

وألي استفسار أرجو االتصال على األرقام  96 - 0919000999  - 

خطوات التفعيل 
1 - عبر تطبيق سداد:     

• يتم تحميل التطبيق	
• إدخال البيانات المطلوبة من رقم وطني ورمز التفعيل ورقم الهاتف.	
• إدخال كلمة مرور لتأمين الوصول لحساب المشترك عبر التطبيق.	
• إدخال رقم سري من أربعة أرقام لتأمين العمليات المالية االلكترونية.	

التأكد من حفظ كلمة المرور والرقم السري في مكان أمن واستخدامها من   - 
         قبل المشترك نفسه فقط.

2- عبر القائمة # 666 *:

• انظر الصفحة رقم 5	

تعبئة محفظة سداد
• "الجمهوريــة 	 مصرفــك  فــرع  إلــى  بتوجهــك  وذلــك  ســداد  محفظــة  تعبئــة  يمكنــك 

-التجــارة والتنميــة – شــمال افريقيــا – الصحــاري – التجــاري الوطنــي -النــوران" واإليــداع 
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باســتخدام الحــواالت الداخليــة مــن حســابك المصرفــي الــى حســاب "خدمــة ســداد" 
ــاً بقســيمة اإليــداع إلتمــام اإلجــراء. والتوجــه الــى أحــد مراكــز خدمــات المــدار الجديــد مصحوب

• وذلــك 	 المصرفيــة  بطاقتــك  اســتخدام  طريــق  عــن  ســداد  محفظــة  تعبئــة  يمكنــك 
الجديــد. المــدار  مراكــز خدمــات  أو  احــد وكاء  الــى  بتوجهــك 

• كمــا يمكنــك تعبئــة محفظــة ســداد عبــر بعــض التطبيقــات المصرفيــة )يمكــن ســؤال 	
موظــف مصرفــك بالخصــوص(. 

وألي استفسار أرجو االتصال على الرقم المجاني 1216  -

أ.  الدفع للتاجر 
الدفع اليدوي . 1

• التأكد من توفر خدمة سداد لدى التاجر.	
• طلب رقم التاجر الخاص.	
• إدخال قيمة المشتريات المراد سدادها.	
• يمكن ادخال أي ماحظات )اختياري(.	
• الضغط على رز اإلرسال.	
• التأكيد على البيانات المدخلة مسبقًا.	
• إدخال الرمز السري.	
• الضغط على رز اإلرسال.	

رقم التاجر: رقم خاص ممنوح من سداد لكل تاجر يقدم الخدمة.  -

2 .QR الدفع عن طريق

تمكن هذه الطريقة من دفع قيمة المشتريات بقراءة رمز QR من على جهاز التاجر.

3 . NFC الدفع عن طريق

تمكــن هــذه الطريقــة مــن دفــع قيمــة المشــتريات عــن طريــق خاصيــة NFC )اتصــال قريــب 
المــدى( والمتوفــرة فــي بعــض األجهــزة الحديثــة وذلــك بوضــع جهــاز نقــال المشــتري فــي مجــال 
قريــب مــن جهــاز التاجــر بعــد التأكيــد بالرقــم الســري علــى قيمــة المشــتريات المــراد دفعهــا 

دليل استخدام
تطبيق سداد



4

ويتــم اســتخدامها فــي حــال بــدء عمليــة الدفــع مــن الزبــون.

4 .NFC مشاركة معلوماتي عن طريق

تمكــن هــذه الطريقــة مــن دفــع قيمــة المشــتريات عــن طريــق خاصيــة NFC )اتصــال قريــب 
المــدى( والمتوفــرة فــي بعــض األجهــزة الحديثــة وذلــك بوضــع جهــاز نقــال المشــتري فــي مجــال 
قريــب مــن جهــاز التاجــر بعــد التأكيــد بالرقــم الســري علــى قيمــة المشــتريات المــراد دفعهــا 

ويتــم اســتخدامها فــي حــال بــدء عمليــة الدفــع مــن التاجــر.

ب.  تحويل أموال 
ــل أمــوال مــن حســاب محفظــة مشــترك إلــى حســاب محفظــة  تمكــن هــذه الخدمــة مــن تحوي

ــق معرفــة رقــم النقــال أو االســم المســتعار للمســتلم. ــك إمــا عــن طري مشــترك آخــر وذل

عن طريق رقم النقال. 1

• يتم إدخال رقم نقال المشترك المراد تحويل المال له.	
• إدخال القيمة المراد تحويلها.	
• الضغط على زر اإلرسال.	
• التأكيد على القيمة المراد تحويلها بإدخال الرقم السري. 	

عن طريق اإلسم المستعار. 2

• يتم إدخال اإلسم المستعار للمشترك المراد تحويل المال له.	
• إدخال القيمة المراد تحويلها.	
• الضغط على زر اإلرسال.	
• التأكيد على القيمة المراد تحويلها بإدخال الرقم السري. 	

ماحظة : يمكن تسجيل االسم المستعار من خانة اإلعدادات.  -

ج.  االستـعالم عن الرصيد
للتعــرف علــى قيمــة الرصيــد المتاحــة فــي حســاب المحفظــة حتــى لحظــة االســتعام, إضغــط 

علــى زر االســتعام ومــن ثــم أدخــل الرقــم الســري للتأكيــد علــى أمــان المعلومــات.

د.  حــــركــاتي
لاطــاع علــى قائمــة بآخــر الحــركات الماليــة بحســاب المحفظــة حتــى لحظــة تقديــم الطلــب 

إضغــط علــى زر حركاتــي ومــن ثــم أدخــل الرقــم الســري للتأكيــد علــى أمــان المعلومــات.
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هـ .  اإلعدادات
لضبط اعدادات حساب المشترك من: 

• تغيير لغة عرض التطبيق	 اللغــة    
• تغيير لغة الرســائل النصية المستلمة	 لغــة الرســائل   
• تغيير كلمة المرور الخاصة بالدخول للتطبيق	 تغييــر كلمــة المــرور  
• تعين رمز سري جديد في حالة نسيان القديم.	 إعــادة تعيــن الرمــز الســري 
• إيقاف عمل الجهاز مع حساب المحفظة	 ــاز    ــاف الـجـهــ إيـقـ
• تغيير اإلسم  المستعمل في عمليات تحويل األموال	 تغييــر اإلســم المســتعار  
• لاطاع على سياسة الخصوصية	 سياســة الخصوصيــة  

لتحويــل األمــوال واالســتعام عــن الرصيــد فــي أي 
اإلنترنــت  بشــبكة  اتصــال  إلــى  الحاجــة  ودون  وقــت 
وذلــك عــن طريــق القائمــة الذكيــة  )USSD( ويمكــن 
الدخــول للقائمــة بطلــب الرمــز #666* واتبــاع القائمــة 

والتــي تحتــوي :

رمز التفعيلأ. 
بعد إتمام إجراءات التسجيل يجب طلب رمز التفعيل الستخدامه في تفعيل الحساب.

• يتم طلب #666* للدخول للقائمة الذكية.	
• اختيار رمز التفعيل.	
• إدخال الرقم الوطني.	
• ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز التفعيل.	

التفعيلب. 
لتفعيــل الحســاب يتــم إدخــال الرقــم الوطنــي ورمــز التفعيــل المتحصــل عليــه مــن عمليــة طلــب 
رمــز التفعيــل وإنشــاء )كلمــة مــرور( للمحافظــة علــى أمــان العمليــات الماليــة واســتعمالها فــي 

كل مــرة يتــم فيهــا طلــب الدخــول للمحفظــة.

دليل استخدام 
قائمة # 666 *
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الدخولج. 
الدفع للتاجر. 1

تتيـــح هـــذه الخدمـــة للمشـــترك إمكانيـــة دفـــع 
قيمـــة المشـــتريات للتاجـــر عـــن طريـــق معرفـــة 
رقـــم المتجـــر وهـــو رقـــم خـــاص ممنـــوح مـــن 
الشـــركة إلـــى كل تاجـــر يقـــدم فـــي خدمـــات 

ســـداد

• لــدى 	 ســداد  خدمــة  توفــر  مــن  التأكــد 
التاجــر. 

• طلب رقم المتجر الخاص من التاجر.       	
• طلب #666* للدخول للقائمة الذكية.	
• اختيار الدخول من القائمة.	
• إدخال كلمة المرور.	
• اختيار الدفع للتاجر.	
• ادخال رقم المتجر.	
• تأكيد رقم المتجر.	
• المــراد 	 المشــتريات  قيمــة  إدخــال 

. فعهــا د
• إدخال الرقم السري.	
• تنفيــذ 	 إلتمــام  التأكيــد  طلــب  ســيتم 

الدفــع.  عمليــة 
• ســتصلك رســالة نصيــة قصيــرة بتأكيــد 	

إتمــام عمليــة الدفــع.

تحويل أموال. 2

إمكانيـــة  للمشـــترك  الخدمـــة  هـــذه  تتيـــح 
تحويـــل أمـــوال مـــن حســـاب المحفظـــة الخاصـــة 
بـــه إلـــى حســـاب محفظـــة مشـــترك آخـــر وذلـــك 

بالتعـــرف علـــى رقـــم هاتفـــه فقـــط

• طلب #666* للدخول للقائمة الذكية.	
• اختيار الدخول من القائمة.	
• إدخال كلمة المرور.	
• اختيار تحويل أموال.	
• إدخـــال رقـــم هاتـــف المشـــترك المـــراد 	

ـــه. ـــل المـــال ل تحوي

• إدخـــال رقـــم هاتـــف المشـــترك المـــراد 	
ـــد. ـــه مـــرة أخـــرى للتأكي ـــل المـــال ل تحوي

• إدخال القيمة المراد تحويلها.	
• إدخال الرقم السري.	
• ــذ 	 ــام تنفيـ ــد إلتمـ ــيتم طلـــب التأكيـ سـ

ــع.  ــة الدفـ عمليـ
• ســـتصل رســـالة نصيـــة قصيـــرة بتأكيـــد 	

إتمـــام عمليـــة التحويـــل. 

االستـعالم عن الرصيد. 3

علـــى  التعـــرف  مـــن  الخدمـــة  تمكـــن هـــذه 
حســـاب  فـــي  المتاحـــة  الرصيـــد  قيمـــة 

االســـتعام لحظـــة  حتـــى  المحفظـــة 

• طلب #666* للدخول للقائمة الذكية.	
• اختيار الدخول من القائمة.	
• إدخال كلمة المرور.	
• اختيار االستعام عن الرصيد.	
• إدخال الرقم السري.	
• المتـــاح 	 الحالـــي  الرصيـــد  عـــرض  يتـــم 

. لمحفظـــة با

تغييركلمة المرورد. 
• طلب #666* للدخول للقائمة الذكية.	
• إدخال الرقم الوطني.	
• إدخال كلمة المرور السابقة.	
• إدخال كلمة المرور الجديدة.	

هـ . رقم مرور لمرة واحدة
تتيــح هــذه الخدمــة للمشــترك إمكانيــة طلــب 
رقم مرور يســتخدم كرمز تحقق عند الشــراء 
عبــر االنترنــت وهــو مكــون مــن أربعــة أرقــام:

• طلب #666* للدخول للقائمة الذكية.	
• اختيار رقم مرور لمرة.	
• التحقــق والــذي 	 برمــز  الــرد عليــك  يتــم 

واحــدة. ولمــرة  للدفــع  يســتخدم 




