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دليل مدى
للمتاجر اإللكترونية



شعار مدى

شعارنا هو محور األساس لدينا. وهو العالمة
التي ترمز الى الهوية الخاصة بمدى ووجودها

في المملكة العربية السعودية.

ينقسم الشعار الى عنصرين:
اإلسم واأليقونة.

يتمثل شعارنا باللغتين معًا العربية واإلنجليزية.

 

 

اإلسم

الشعار

األيقونة

مالحظة:
يجب دائمًا إستخدام التصاميم

المعتمدة والموصى بها



وحدة قياس الشعار هي:
عرض الشعار يساوي ثالثة أضعاف اإلرتفاع 

كما هو موضح
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شعار مدى



 

 

األيقونة

أيقونة مدى

مالحظة:
يجب دائمًا إستخدام التصاميم

المعتمدة والموصى بها

في بعض األحيان، قد نحتاج إلى إستخدام 
األيقونة الخاصة بشعار مدى فقط.

من المهم جدًا القيام بهذا اإلستخدام في 
حاالت نادرة وألسباب ضرورية فقط.

يجب علينا استخدام األيقونة فقط عندما ال 
يكون هناك مساحة كافية أو خلل في تناسق 
المساحة المتوفرة بما يمنع إستخدام الشعار 

الكامل.

في حالة إستخدام األيقونة فقط، فمن 
الضروري وجود شعار مدى بشكله الكامل 

ضمن منطقة قريبة جدا من األيقونة.

كمثال لحالة أخرى، من الممكن إستخدام 
األيقونة فقط بشكل مشابه أليقونة 

اآلي-فون، وذلك بسبب الحجم والمساحة 
المتاحة.



1. الشعار الملّون بإستخدام الكتابة باللون األسود

مالحظة:
يجب دائمًا إستخدام التصاميم

المعتمدة والموصى بها

دليل مدى للمتاجر اإللكترونية
المتطلبات

مالحظة مهمة:

هذه هي إحتماالت األلوان المعتمدة في 
جميع حـاالت اإلستخدام.

- األيقونة الملونة مع اإلسم باللون األسود 
على خلفية بيضاء/ شفافة أو ذات لون فاتح

- األيقونة الملونة مع اإلسم باللون األبيض 
على خلفية سوداء أو ذات لون داكن

- في حالة إستخدام الشعار بالكامل (اإلسم 
واأليقونة) بلون واحد، فيتم إستخدام اللون 

األبيض للخلفيات الداكنة واللون األسود 
للخلفيات الفاتحة

2. الشعار الملّون بإستخدام الكتابة باللون األبيض

3. الشعار باللون الواحد



ال تقم بتغيير حجم ومساحة أي من عناصر الشعار ال تقم بتغيير المسافات بين عناصر الشعار

ال تقم بتغيير أبعاد الشعارال تقم بإضافة أي تأثيرات للشعار

ال تقم بتغيير األلوانال تقم بتدوير الشعار (الزاوية الصحيحة هي 90 درجة)

ال تقم بشد أو سحب الشعار

شعار مدى
اإلستخدام الخاطئ للشعار

يجب دائما إستخدام الشعار بالطريقة 
المعتمدة، ال تقم بتغيير أو إعادة تشكيل 

الشعار.

وهذه بعض األمثلة لإلستخدام الخاطئ 
للشعار



الحد األدنى

60 px

إنجليزي عربي عامودي

الحد األدنى
الحد األدنى للشعار يجب أن ال يقل عن 60 

بكسل بأي حالة من األحوال.

إختالفات الشعار
هنالك شعار واحد فقط لمدى يتم إستخدامه 

في كافة التطبيقات واللغات.

يمنع منعًا باتًا استخدام الشعار بلغة واحدة 
فقط سواًء بالعربية أو اإلنجليزية.

ينمع منعًا باتًا إعادة تشكيل الشعار في حالة 
االستخدام بطريقة عامودية.

دليل مدى للمتاجر اإللكترونية
المتطلبات



- يجب إستخدام األحرف الصغيرة لإلسم 
باللغة اإلنجليزية

- يرمز إلى بطاقة مدى على أنها بطاقة 
مصرفية/ بنكية ويمنع منعًا باتـًا أن يرمز لها 

على أنها بطاقة إئتمان أو حساب

شعار مدى بإستخدام اإلسم باللون األبيض- يمنع إستخدام الشعار داخل مربع أبيض

شعار مدى بإستخدام اإلسم باللون األسود

شعار مدى داخل مربع أبيض

دليل مدى للمتاجر اإللكترونية
المتطلبات



المساحة اآلمنة للتاجر > المساحة اآلمنة لمدى

المساحة اآلمنة للتاجر = المساحة اآلمنة لمدى

المساحة اآلمنة للتاجر < المساحة اآلمنة لمدى

القواعد العامة الستخدام شعار مدى

المربعات الرمادية تمثل الدليل اإلرشادي 
للموقع اإللكتروني للتاجر.

المربعات الزرقاء تمثل المساحة اآلمنة لشعار 
مدى.

- في حال كانت المساحة اآلمنة لشعار مدى 
أصغر من المساحة اآلمنة للتاجر، يجب أن 

يبقى شعار مدى داخل المنطقة الرمادية

- في حال كانت المساحة اآلمنة لشعار مدى 
أكبر من المساحة اآلمنة للتاجر، يتم تصحيح 

حجم شعار مدى للحفاظ على المساحة اآلمنة 
والصحيحة مع الشعارات األخرى

في حالة تم عرض خيارات الدفع في صفحات 
تسجيل الدخول / الصفحات الموّجهة الخاصة 

بـالمتجر اإللكتروني للتاجر، يجب أن يظهر 
شعار مدى عليها.

دليل مدى للمتاجر اإللكترونية
الصفحة الموّجهة



القواعد العامة الستخدام شعار مدى

يجب أن يظهر شعار مدى كأول شعار ضمن 
القائمة في الصفحة الموّجهة للتاجر

- للصفحات العربية، يكون شعار مدى هو أول 
شعار من الجانب األيمن

- للصفحات اإلنجليزية، يكون شعار مدى هو 
أول شعار من الجانب األيسر

يمنع وضع شعار مدى في المنتصف بين 
شعارات أخرى

يمنع وضع شعار مدى داخل مربع أبيض في 
حال كان لون الخلفية ملّون (يرجى اإلطالع 

على دليل إستخدام شعار مدى)

يمنع في أي حالة من األحوال إستخدام شعار 
مدى بحجم أصغر من شعار البنك أو أي من 

شعارات الدفع األخرى.

دليل مدى للمتاجر اإللكترونية
الصفحة الموّجهة



دليل مدى للمتاجر اإللكترونية
صفحة الدفع للتاجر/ مقدم الخدمة

صفحة الدفع للتاجر/ مقدم الخدمة

هنالك طريقتين إلبراز شعار مدى كوسيلة 
دفع إلكترونية على صفحات الدفع وهي 

كالتالي:

1. في حالة وجود مدى بشكل مستقل عن 
باقي خيارات الدفع، يجب وضع مدى كأول 

وسيلة من وسائل الدفع (ويشمل ذلك 
صفحات التاجر باللغة العربية واإلنجليزية)

2. في حالة وجود خيارات وسائل الدفع ومدى 
في خانة واحدة، فيجب البدأ بوضع شعار مدى 

أوًال وعلى النحو التالي:
- شعار مدى هو أول شعار من الجانب األيمن 

للصفحات العربية
- شعار مدى هو أول شعار من الجانب األيسر 

للصفحات اإلنجليزية

يجب إستخدام الشعارات المعتمدة والحديثة 
لكافة مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني في 

صفحات الدفع.

1. عند إستخدام خيارات وسائل الدفع بشكل مستقل

2. عند إستخدام خيارات وسائل الدفع في خانة واحدة

رقم البطاقة

يتم إدخال رقم بطاقة مدى والمكون من 16 رقمًا والظاهر في مقدمة البطاقة

يتم إدخال اسم صاحب بطاقة مدى والظاهر في مقدمة البطاقة

يتم إدخال تاريخ انتهاء بطاقة مدى والظاهر في مقدمة البطاقة

يتم إدخال رقم (CVV/CVC) المكون من ثالث أرقام والظاهر خلف البطاقة

نوع البطاقة

إسم حامل البطاقة

تاريخ اإلنتهاء

(CVV/CVC) رقم

السنةالشهر

يتم إدخال اسم صاحب بطاقة مدى والظاهر في مقدمة البطاقة

يتم إدخال تاريخ انتهاء بطاقة مدى والظاهر في مقدمة البطاقة

يتم إدخال رقم (CVV/CVC) المكون من ثالث أرقام والظاهر خلف البطاقة

*رقم البطاقة * * * * * * * * * * * 0 0 0 0

نوع البطاقة

إسم حامل البطاقة

تاريخ اإلنتهاء

(CVV/CVC) رقم

السنةالشهر

يتم إدخال تاريخ انتهاء بطاقة مدى والظاهر في مقدمة البطاقة

يتم إدخال رقم (CVV/CVC) المكون من ثالث أرقام والظاهر خلف البطاقة

*رقم البطاقة * * * * * * * * * * * 0 0 0 0

إسم حامل البطاقة

تاريخ اإلنتهاء

(CVV/CVC) رقم

السنةالشهر حساب سداد

بطاقة مدى البنكية

وسيلة الدفع

البطاقة االئتمانية

عند القيام بإدخال رقم بطاقة مدى البنكية، 
من المهم إظهار شعار مدى بشكل تلقائي 

في هذه الخانة (كما هو موضح)

عند القيام بإدخال رقم بطاقة مدى البنكية، 
من المهم إظهار شعار مدى بشكل تلقائي 

في هذه الخانة (كما هو موضح)

يتم إدخال رقم بطاقة مدى والمكون من 16 رقمًا
والظاهر في مقدمة البطاقة

يتم إدخال اسم صاحب بطاقة مدى والظاهر في مقدمة البطاقة

يتم إدخال رقم بطاقة مدى والمكون من 16 رقمًا
والظاهر في مقدمة البطاقة



إرسال

شعار
البنك شعار األمان

معتمد من

خروج

يرجى الضغط هنا إلعادة إرسال الرمز

إسم التاجر

المبلغ

آخر أربعة أرقام من بطاقة مدى البنكية

(OTP) الرمز السري المتغير

: XXXXXXXXXXXXX

: 0000000

: **********0000

: ****

لإلستمرار بعملية الدفع، يرجى إدخال الرمز السري المرسل إلى جوالك أو بريدك اإللكتروني 
ومن ثم الضغط على إرسال

تفاصيل العملية

التصفح اآلمن 3D والمعتمد من فيزا أو ماستركارد

يجب إستخدام شعار البنك وشعار مدى في أعلى 
الزاوية اليسرى بمقاس تقريبي 50 بيكسل لإلرتفاع 

وحد أقصى 90 بيكسل للعرض

 - 3D التصفح اآلمن
والمعتمد من فيزا / ماستركارد

الرمز اآلمن

دليل مدى للمتاجر اإللكترونية
3D التصفح اآلمن



دليل مدى للمتاجر اإللكترونية
أخطاء شائعة يجب تفاديها

ال تكتب كلمة mada باللغة اإلنجليزية 
باألحرف الكبيرة

يجب إستخدام الشعارات المعتمدة والحديثة 
لكافة مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني في 

صفحات الدفع.

شعار مدى يجب أن يكون أكبر أو مساوي 
لشعار البنك

يرمز إلى بطاقة مدى البنكية على أنها بطاقة 
مصرفية/ بنكية ويمنع منعًا باتًا أن يرمز لها 

على أنها:
- حساب مدى

- بطاقة مدى اإلئتمانية
- الخصم المباشر
- الحسم المباشر

في حالة تم عرض خيارات الدفع في صفحات 
تسجيل الدخول / الصفحات الموّجهة الخاصة 

بـالمتجر اإللكتروني للتاجر، يجب أن يظهر شعار 
مدى عليها.

يجب إستخدام شعار مدى بحيث يكون 
الجزء الخاص باإلسم إما باللون األبيض 

أو األسود. يمنع إستخدام الخلفية 
البيضاء المربعة خلف الشعار
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