�ساب دليل التاجر التوعوي

كيفية ا�ستخدام بطاقة فيزا /ما�سرتكارد االئتمانية
وبطاقة مدى ()mada
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التدريب

الـمقدمة
يعترب �ساب رائد ًا يف جمال تقدمي خدمات البيع الإلكرتونية
للتجار يف اململكة العربية ال�سعودية .من هذا املنطلق
ي�سرنا �أن نقدم لكم معلومات هامة متعلقة بك�شف �أ�ساليب
االحتيال والتزوير.
هذا الدليل يحتوي على معلومات عن ا�ستخدام بطاقات
فيزا وما�سرتكارد وبطاقات ال�شبكة ال�سعودية (مدى) لدى
�أجهزة نقاط البيع .لذلك نن�صح بالإحتفاظ به يف مكان
قريب من ال�صراف للرجوع �إليه عند احلاجة من قبل اي
من موظفيكم عند التعامل ببطاقات فيزا وما�سرتكارد
وبطاقة ال�شبكة ال�سعودية (مدى) .عاد ًة ما ت�ستخدم
بطاقات �ساب فيزا وما�سرتكارد وبطاقات ال�شبكة ال�سعودية
(مدى) لغر�ض �شراء االحتياجات من خالل جهاز �ساب يف
نقاط البيع.

فالبطاقة االئتمانية مقبولة عاملي ًا عرب  02مليون موقع يف
كافة �أنحاء العامل ،ومتجرك �أي�ض ًا يعد جزء ًا من الـ 02
مليون موقع.
معرفتك عن ا�ستخدام �أجهزة نقاط البيع بدقة هي حماية
للتاجر والبنك مع ًا بذات القدر من الأهمية .يوفر لك هذا
الدليل معلومات �أ�سا�سية متعلقة بقبول البطاقات وتعليمات
ا�ستعمال �أجهزة نقاط البيع.

�ســ�ؤال
ماهي البطاقات التي تقبلها �أجهزة نقاط البيع؟

كم مدة الإحتفاظ بق�سائم املبيعات؟

ينبغي حفظ كافة ق�سائم مبيعات بطاقات فيزا/
ما�سرتكارد وبطاقات ال�شبكة ال�سعودية (مدى) يف مكان
�أمني ملدة �سنتني على الأقل من تاريخ �إ�صدار املعاملة.

ماهو معدل �إجراءات املوازنة؟

هل توجد م�شكلة يف عدم �إمكانية �إجراء املوازنة ب�شكل
اليومي؟
عينة

الوقت املنا�سب لأداء �إجراء املوازنة مابني ال�ساعة 1

�صباح ًا (منت�صف الليل) �إىل ال�ساعة � 8صباح ًا ح�سب
تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وو�ضعها على
خا�صية املوازنة الآلية.
ينبغي �أداء �إجراءات املوازنة يومي ًا.
التاجر مطالب ب�إجراء عملية املوازنة ب�شكل يومي.
تعني �أن البطاقة موقوفة من قبل البنك مع التو�صية
ب�سحبها.

ماذا تعني عبارة ()Pick-Up Card؟

800 124 8888 / www.sabb.com

للح�صول على املزيد من املعلومات،
يرجى الإت�صال مبركز خدمة العمالء

ببطاقة فيزا ما�سرتكارد االئتمانية وبطاقات ال�شبكة
ال�سعودية (مدى).

ماهو �أف�ضل وقت لأداء �إجراءات املوازنة؟

عينة

جواب

عينة
4000
1234 5678 9010
1234

هل ب�إ�ستطاعة التاجر فر�ض ر�سوم على العميل عند
ا�ستخدام جهاز نقاط البيع؟

12/15
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التدريب
�ســ�ؤال
ما هو الإجراء الذي ينبغي العمل به يف مثل هذه احلالة؟

التفوي�ض
جواب
يف مثل هذه احلاالت ا�سحب البطاقة من حاملها بهدوء

تهذيب ،وات�صل على الرقم املجاين 800 124 4477

للم�ساعدة وبعدها يجب �إر�سال البطاقة �إىل� :ساب،

العمليات التجارية مركز البطاقات� ،ص .ب,9084 .
الريا�ض 11413

3

ما معنى طلب ا�سرتداد؟

حلامل البطاقة احلق يف طلب �إي�صال معاملة من التاجر
عن طريق البنك الذي �أ�صدر البطاقة �إذا كان لديه/
لديها �شك.

ما هو الإجراء الذي ميكنني اتخاذه كتاجر؟

يلتزم التاجر يف مثل هذه احلالة بتوفري ن�سخة من كل
ق�سيمة من ق�سائم املبيعات التي وقعها حامل البطاقة
للبنك خالل مدة �أق�صاها �سبعة ايام عمل.

يف حال عدم متكن التاجر من توفري ن�سخة من ق�سيمة
الطالب ،ما هو الإجراء الذي يتخذه البنك؟

يف حالة �إخفاق التاجر يف توفري مثل هذه الق�سائم،
يخ�صم مبلغ املعاملة من ح�ساب التاجر.

�ســ�ؤال
متى نح�صل على رمز املوافقة بالهاتف؟
ما هو املرجع؟

جواب
يف حال تعطل �أجهزة نقاط البيع (لبطاقات الفيزا/
ما�سرتكارد فقط).
هي الر�سالة التي تظهر على ال�شا�شة وتطلب من التاجر
االت�صال بالبنك الذي �أ�صدر البطاقة منه ،من �أجل
تلقي تعليمات �أخرى قبل �إكمال املعاملة (لبطاقة الفيزا/
ما�سرتكارد فقط).

ما هو ال�شيء الذي ينبغي �أدا�ؤه يف مثل هذه احلاالت؟

اطلب من �صاحب البطاقة بهدوء وتهذيب ب�أن ينتظر
حتى تلقيه �إجابة من البنك.

ما هو الرقم املجاين للح�صول على التفوي�ض؟

ات�صل بالرقم  800 124 4477على مدار ال�ساعة.
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الـم�ستحقات  /الأموال
�ســ�ؤال
هل ميكن مطالبة بطاقة فيزا/ما�سرتكارد وال�شبكة
ال�سعودية (مدى) ب�أموال مل يتم ا�ستالمها؟

خدمات االت�صال والبيع
جواب
ننعم ميكن مطالبة بطاقة فيزا/ما�سرتكارد وبطاقة
ال�شبكة ال�سعودية (مدى) باموال مل يتم حت�صيلها.

ما هي املدة التي ت�ستغرقها �إجراءات الت�سوية؟

�سوف يتم ت�سوية مطالبة بطاقة فيزا/ما�سرتكارد خالل
ا�سبوع من تاريخ املطالبة� ،إال �أن ت�سوية بطاقة ال�شبكة
ال�سعودية (مدى) ت�ستغرق  7ايام عمل على الأقل.

هل هناك مدة للمطالبات؟

نعم ،يجب �أن تر�سل املطالبة للبنك خالل مدة  30يوم ًا
من تاريخ املعاملة.

كيف نتابع �أموال بطاقة فيزا/ما�سرتكارد؟

�سوف ت�ضاف القيمة الإجمالية لأموال بطاقة فيزا/
ما�سرتكارد خالل � 24ساعة بعد خ�صم الن�سبة املتفق
عليها .و�سيتم طباعة رقم جهاز نقاط البيع وتاريخ
العملية على ك�شف احل�ساب اخلا�ص بجهاز نقاط البيع.

كيف نتابع عمليات ال�شبكة ال�سعودية ( مدى )؟

تودع املبالغ التي تتم على جهاز نقاط البيع مع حتديد
رقم اجلهاز وتاريخ العملية.

مبن نت�صل لطلب امل�ستحقات؟

ات�صل بالرقم  800 124 4477على مدار ال�ساعة.

�ســ�ؤال
على من ينبغي االت�صال يف حال تعطل اجلهاز؟

جواب
ً
ات�صل فورا بالرقم املجاين املو�ضح على اجلهاز ،يجب
على التاجر قبل االت�صال جتهيز بع�ض املعلومات مثل:
(رقم اجلهاز ،ا�سم املعر�ض ،رقم الهاتف).

على من ينبغي االت�صال لطلب املواد اال�ستهالكية كلفات
الورق واحلرب؟

ات�صل فور ًا بالرقم املجاين املو�ضح على اجلهاز
(خدمات � 24ساعة) يجب على التاجر قبل االت�صال
جتهيز بع�ض املعلومات مثل( :رقم اجلهاز ،ا�سم
املعر�ض ،رقم الهاتف).

ما املدة التي ت�ستغرقها �إجراءات الت�سليم؟

ت�ستغرق مدة �إجراءات الت�سليم للموقع � 3أيام عمل
كحد �أق�صى.

هل ميكن احل�صول على املواد امل�ستهلكة مبا�شرة من
البنك ،واين؟

ات�صل بالرقم  800 124 4477على مدار ال�ساعة.
pos@sabb.com

pos@sabb.com
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الإ�شتباه
�ســ�ؤال

الأمن
جواب

على من ينبغي االت�صال يف حال حدوث �أي نوع
من اال�شتباه؟

�إت�صل على الرقم املجاين  800 124 4477فور ًا يف
حالة اال�شتباه يف �أي بطاقة.

هل يوجد وقت حمدد لالت�صال يف حال حدوث �أي نوع
من اال�شتباه؟

ال ،ال يوجد وقت حمدد لذلك ،بل �إن خدمة االت�صال
متاحة � 24ساعة 7 ،ايام يف الأ�سبوع و  365يف ال�سنة.

هل ميكن �س�ؤال حامل البطاقة عن الهوية �أو جواز

نعم ،ينبغي لك �أن تطلب جواز ال�سفر /الهوية و�أخذ
�صورة لهما واالحتفاظ بهما عند اللزوم.

�ســ�ؤال
ماهي النقاط الرئي�سية التي ينبغي الت�أكد منها عند
تقدمي بطاقات فيزا/ما�سرتكارد؟

جواب
 .1ينبغي الت�أكد عند فح�ص البطاقة من �أن كافة �أرقام
بطاقة فيزا تبد�أ بالرقم " "4وما�سرتدكارد تبد�أ
بالرقم "."5
 .2البد من تطابق الأربع الأرقام الأوىل لرقم احل�ساب
مع الأربع �أرقام املطبوعة على البطاقة( .راجع �صورة
البطاقة �شكل.)2
 .3يينبغي فح�ص تاريخ �إنتهاء بطاقة ،ويجب عدم قبول
�أي بطاقة منتهية املدة.

ال�سفر الأ�صلي؟

 .4ينبغي تواجد عالمة " "Vعلى كافة بطاقات فيزا،
وعالمة " "MCعلى كافات بطاقات ما�سرتكارد.
 .5ينبغي �أن ترى الطائر (الهوللوغرام) يف حالة طريان
عند طويه حتت ال�ضوء يف بطاقة فيزا� ،أم بطاقة
ما�سرتكارد فينبغي �أن تظهر الكرة الأر�ضية من جزئني
يف (الهولوغرام).
 .6يجب �أن يتطابق رقم البطاقة البارز مع الرقم املطبوع
على ق�سيمة البيع.
 .7ينبغي �أن يتطابق التوقيع املوجود على خلفية البطاقة
مع التوقيع املوجود على ق�سيمة البيع.
 .8ينبغي �أن يظهر يف اجلزء اخللفي اخلا�ص بالتوقيع
�أ�شكال بطاقة فيزا �أو ما�سرتكارد متعددة الألوان،
مطبوعة على زاوية.
 .9ينبغي �أن ت�شتمل خلفية بطاقة التوقيع على  16رقم
حل�ساب البطاقة ،تتبعها � 3أعداد رقمية «»CVV

7

8

الأمن
�ســ�ؤال
ما هي  CVV. CVC2؟

طرق ك�شف حاالت اال�شتباه والتزوير
جواب
هي � 3أرقام من �أجل الت�أكد من �صحة البطاقة،
التي متت طباعتها يف اجلانب الآخر من البطاقة
البال�ستيكية.

�إىل ماذا ي�شري الرمز 10؟

يو�ضح �أن العملية اجلارية هي عملية م�شتبه فيها؟

ماذا �أفعل يف مثل هذه احلالة؟

يف مثل هذه احلالة ،ات�صل على الرقم املجاين
 800 124 4477وانقل للموظف عن وجود
رمز  10وح�سب.

دليل �إر�شادات
هذه بع�ض الإر�شادات لبع�ض احلاالت التي تعد ا�شتباه؛ ك�أن
تكون �إ�شارة �إىل وجود تزوير.
 .1التوقيع غري املطابق
 .2التوقيع ب�شكل بطيء
 .3عدم �إ�ستعمال ب�أقالم ذات ر�ؤو�س �سميكة.
 .4م�شرتيات ع�شوائية تتم على عجل.
 .5جمموعة م�شرتيات غري متجان�سة.
 .6عدم تطابق ا�سم ال�شخ�ص مع اال�سم املكتوب
على البطاقة.

�أعمال يجب مالحظتها
هذه بع�ض الإجراءات التي من �ش�أنها �أن حتد من
عمليات التزوير:
� .1أثناء حملك للبطاقة طابق بني التوقيع على البطاقة
وورقة الإي�صال.
 .2افح�ص �شريط التوقيع بحيث لفح�ص ما �إذا كان هناك تغري.
 .3ت�أكد من �أن الأرقام البارزة على البطاقة مطابقة
للأرقام املوجودة خلف البطاقة.
 .4اطلب بطاقات العميل (الهوية) /جواز ال�سفر الأ�صلي
يف حال اال�شتباه.
 .5انتبه لأي ت�صرف �أو �سلوك غري طبيعي.

� .7أنواع الب�ضائع.

 .6ام�سح ب�إبهامك على �شريط التوقيع لفح�ص اجلزء
البارز والحظ �إن كان هناك �أي تغري.

 .9يف حالة طلب اجلهاز رقم �سري للبطاقة فال

 .7ت�أكد من وجود رمز هولغرام على بطاقات الفيزا �أو
املا�سرتكارد .VISA/MasterCard

 .8قيمة الب�ضائع.
يلزم التوقيع.

 .8احتفظ بالبطاقة عندك ما �إذا اك�شتفت �أي
عملية تزوير.
� .9سلم البطاقة التي احتفظت بها ملندوب البنك.
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ت�صرفات ينبغي مالحظتها
ميكن للغة اجل�سد �أن تكون �أداة مفيدة يف اكت�شاف عمليات
التزوير ،لذلك ينبغي عليك مالحظة �أي حركات �أو
ت�صرفات غري طبيعية يقوم بها امل�شتبه به.

 .17زبائن ي�أتون ب�شكل زوجي بحيث �أحدهما يفتعل م�شكلة
يف حني �أنك تتعامل مع زبون �آخر �أو ك�أن يعطيك تف�سري ًا
غري مقنع لعملية �شراء الب�ضائع.

وهذه بع�ض الأمثلة:
 .1التعرق ال�شديد.

� .18شراء كميات كبرية وغري عادية من نف�س املنتج.

 .2النظر يف جميع االجتاهات وجتنب النظر �إليك.
 .3التوقيع ب�شكل بطيء .
� .4إرجتاف اليد عند التوقيع.
 .5ابت�سامة مزيفة وغري طبيعية.

 -1هل الرقم احل�ساب بارز وم�ستقيم ؟

 .19النتظار يف املحل حتى يطول ال�صف لت�صبح
 -3هل الأرقام املطبوعة متواجدة
فوق �أم حتت الأرقام البارزة؟

وقتها م�شغو ًال.
من املهم �أن تكون يقظ ًا لتك�شف عن �أي
عملية تزوير.

 .6ال�شراء بكميات كبرية.
 .7التغري غري الطبيعي يف نربة ال�صوت وارجتاف اليد
عند التوقيع.
 .8التحرك والقلق.
 .9ال�صمت الطويل بني الكلمات.
عينة

 .10الرثثرة الزائدة وغري الطبيعية.
 .11جن�سيات حمددة ترتدد على زيارة املحل با�ستمرار.
 .12بطاقات حتمل �أ�سماء بنوك �أوروبية �أو �أمريكية.
 .13ا�ستخدام �أقرب باب (خمرج).
 .14ادعاء امل�شتبه بيهي من �أن اليد التي يكتب بها م�صابة.
 .15دخول الزبون م�سرع ًا عند وقت �إغالق املحل.
(ك�أوقات ال�صلوات �أو غريها).

 -2طابق الـ � 4أرقام البارزة
الأوىل حيث يجب �أن تبد�أ برقم 5

 -4هل تظهر الكرة الأر�ضية من جزئني
يف الهولوغرام؟
 -5هل توجد عالمات الـ «»M؟

 .16النظر لتفا�صيل البطاقة قبل التوقيع

11
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7- Does the signature on the sales slip appear to
match the signature on the back of the card in case
pin number not required?

Specimen

21:47
08/11/02
Shop Name
Tahliya St. Olaya P.O. Box
Riyadh 31952
4600000
Visa
4568 9381 0000 3333
Exp. Date 10/03
Purchase Amount SR 31.44
Auth. Code: 2147344
Approved
Thank you
Sign Below
X

8- Does the card have the
same 16 digit of the card
number in front, followed by a
three digit CVV number?

I Agree To Debit
My Account for
The Transaction Above
21:47 08/11/02
Visa
Purchase Amount SR 31,44
Approved
3776

ا�سم التاجر
امللز �شارع ال�ستني
الريا�ض
4603776

ما�سرتكارد

5431 9981 0000 2222
03- 05 تاريخ االنتهاء
 ر�س66و72 مبلغ �شراء

رمز التفوي�ض
940194

عينة

العملية مقبولة
�شكرا
وقع �أ�سفل
�أوافق على اخل�سم من ح�سابي للعملية
املو�ضحة اعاله
02-11-10

ما�سرتكارد
مبلغ ال�شراء
العملية مقبولة
7426

 حل�ساب البطاقة16  هل حتتوي خلفيات البطاقة على الأرقام الـ-8
) ؟CVV(  �أرقام ترمز لل�صالحية3 (ب�شكل مائل) على الوجه تليها

Display on the terminal or
printed on the sales draft?
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 هل يطابق التوقيع على �إي�صال البيع مع التوقيع خلف البطاقة يف حالة-7
مل يطلب الرقم ال�سري؟

تظهر على ال�شا�شة
�أم مطبوعة على االي�صال
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Body language and behavior
to look for
Body language alone is not enough
but it can be a useful tool. You need
to watch out for a mixture of gestures,
postures and movements as well as any
odd behavior. Here are some examples
of body language and behavior that you
should watch out for:

12. Cards with American or European
bank names

1. Profuse sweating

15. Customer rushing into the store
just before closing time

2. Looking around nervously and
avoiding eye contact

13. Using the nearest door to leave

1- Is the embossed account number clear and straight?

14. Customer claiming that his/her
writing hand is injured

16. Looking at the details on the card
before signing

3. Signing slowly

Specimen

6. Massive purchase

17. Customers working in pairsone person causing a distraction
while you are dealing with the other
customer or offering an unnecessary
explanation why the good are being
purchased

7. Changes in pitch of voice (i.e.)
uneven tone of voice

18. Buying an unusual amount of the
same goods

8. Fidgeting

19. Hanging around the store until the
queue lengthens and you get busy

4. Trembling hand while signing
5. Unnatural or false smile

9. Long pauses between words
10. Overly talkative or friendly

2- Match the first four
embossed numbers
with item #3

5- Is the flying “V” present?

3- Are the four printed
numbers located
above or below the
embossed?

11. Frequent visits from specific
nationalities
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Security
Question			
What is CVV and CVC2?

What is code 10?

In such a case, who should we call?

Fraudster spotting keys
Guidance			

Actions

This is a three digit card security
verification service number, which is
printed on the other side of the plastic
card.

These are some guidelines as to what
might be considered as suspicious
circumstances (i.e.) an indication that
fraud is taking place:

The following actions are necessary to
minimise costly fraud:

This indicates that the transaction
being processed is a suspicious
transaction.

1. Signatures do not match
2. Very slow, deliberated signature
3. Thick felt-tipped pen signatures		
4. Random and hasty purchases 		
5. Unusual combinations of goods		
6. Person’s name does not match
The name on the card
7. Type of goods				
8. Value of goods

Answer

You should immediately contact SABB
toll-free on 800 124 4477 and ask
about code 10.

1. While you are holding the card
compare the signature on the
voucher with that on the card
2. Examine the signature strip for any
alterations
3. Ensure that the embossed card
number matches the one printed on
the other side of the card
4. Ask for the customer’s original ID/
passport if fraud is suspected
5. Look out for unusual behavior by the
customer
6. Rub your thumb over the signature
strip to check for a rough surface and
look out for any alterations
7. Ensure the existence of the Visa/
MasterCard hologram symbol
8. Confiscate the card if you discover a
case of fraud
9. Deliver the confiscated card to the
bank’s representative
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Suspicion
Question			
Who should we call if we have
suspicions about a card?		
		
		
Is there a time limit for calling in case
of a suspicious activity?			
		
Can we seek the original personal
ID/passport of the Cardholders, in
case of a suspicious card?

Security
Answer
Contact our toll-free on 800 124 4477
as soon as you suspect any card.

No, it is a 24-hour, 7 days a week
service.

Yes, it is compulsory to see the
original personal ID/passport and get
copies of It.

Question			
What are the main aspects that we
should consider when a Cardholder
presents a Visa/MasterCard
for a transaction?

Answer
1. All Visa account numbers must begin
with a “4” and MasterCards “5”.
2. The first four digits of the account
number must match the four digits
printed on the card.
3. The expiry date must be checked and
any expired card should not be
accepted for any transaction.
4. All Visa cards must bear a stylish
“V” and all MasterCards must
show “MC”
5. For Visa the dove of the hologram
must be seen flying when the card
is held tilted in the light, whereas a
a MasterCard shows the orange and
yellow interlocked circles of
MasterCard logo.
6. The card’s embossed number must
match the card number printed on
the sales slip.
7. The signature on the back panel
of the card must match
the signature slip.
8. The signature on the back panel’s
Background must show a multicoloured Visa/MasterCard pattern,
printed at an angle.
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Claims/Funds
Question			
Can we claim a Visa/MasterCard and
mada for funds that are not received?
		
How long does it take to settle the
claim?		
						

Contact & Merchandising Services
Answer
Yes, you can claim a Visa/MasterCard
and mada for such funds.
A Visa/MasterCard will be settled
within a week of the claims. mada
settlement requires a minimum of
seven working days.

Is there any time limit for the claims?
Yes, the claim must be sent to us
		
within a maximum of 30 days from
						 the transaction date.
How do we track Visa/MasterCard
funds? 				
			
						

The gross amount of the Visa/
MasterCard funds will be credited
within 48 hours and a separate
amount will be debited for the
discount. An eight digit terminal
						 number will be printed on the
statement of account alongside the
transaction date.

How do we track the funds for mada?
A total mada amount will be credited
		
with the terminal number and the
						 transaction date.

Where do we call for claims?

Question			
Who should we call in the event
of machine trouble?			
		
						
			
Who should we call for consumables
such as: paper rolls, ribbons…etc.?
		
						

Answer
Immediately contact the toll-free
number shown on the POS unit. You
should have details such as: terminal
ID, establishment name and telephone
number before calling.
Call the 24-hour service toll-free
number shown on the POS unit. You
should have details such as: terminal
ID, establishment name and telephone
number before calling.

How long will the delivery process
take?				

A maximum of three working days is
required for delivery.

Can we collect the consumables
directly from the bank?
If yes, from where.

contact the toll-free
number shown on the POS unit. You
should have details such as: terminal
ID, establishment name and telephone
number before calling.
pos@sabb.com

Call the 24 - hours service
toll free number:
800 124 4477
pos@sabb.com
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Training
Question			

Authorisation
Answer

What should we do if we get one?
In such cases, kindly collect the card
					 from the Cardholder and call us toll-free
		
on 800 124 4477 for assistance. The
card must be sent to the SABB CPD
Merchant Operations,
				
P.O. Box 9084 – Riyadh 11413.

The Cardholder has the right to
request any transaction receipt from the
					 merchant through the acquiring bank
in case he/she has any questions.
				

Question			
When do we get the voice
approval code?		
					
What is referral?			
		
					
		

What is a retrieval request?		

What actions should we then take as
In such a case, the merchant is
merchants?				 obliged to provide a copy of the sales
slip, which the Cardholder has signed
					 for the bank within a maximum of seven
working days.

In case a merchant is unable to
provide a copy of the requested slip,
what action will the bank take?

Answer
When the POS is out of order
(for Visa/MasterCard only).
It is on authorisation response, where
the merchant or acquirer is instructed
to contact the issuer bank for further
instructions before completing
the transaction (applicable Visa/
MasterCard only).

				
What should be done under such
Kindly ask the Cardholder to wait until
circumstances?
SABB contacts his/her bank and gets
		
the response.
						
What is the authorisation contact
number?

You can contact our 24-hour service
toll Free on 800 124 4477.

If the merchant is unable to provide
such a slip, the transaction amount will
be debited from the merchant’s amount.
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Introduction

Training

Being a pioneer in the merchant
acquiring business in the Kingdom,
SABB offers you invaluable fraud
detection measures.

Credit Cards are universally accepted
at over 20 million locations around the
world. You are also apart of those 20
million outlets.

This manual is a simple guide when
using Visa/MasterCard and mada with
electronic machines. It should be kept
by the cashier and made available for
reference by any of your cashiers who
trade with the Visa/MasterCard/MADA
business outlet.

Knowing how to use the POS machine
properly will protect the merchants as
well as the Bank. This handy leaflet
provides the basics of security and
proper acceptance of cards as well as
handling procedures while using the
POS electronic machines.

Visa/MasterCard/ Credit Cards and
mada Debit Cards are usually used
for purchases at SABB electronic POS
machines in the Kingdom.

Specimen

4000
1234 5678 9010
1234
12/15
MOHAMMED ABDULLAH
001 123456 001 1
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Answer

What type of cards can we accept
in the POS machine?			

Visa/MasterCard/Credit Cards and
mada Debit Cards.

What is the retention period of the
sales slips (both the manual and
electronic)?

All Visa/MasterCard and mada sales
slips must be retained for a minimum
of two years from the date of
transaction in the safe custody.

				
What is the best time for 		
reconciliation process?			
					

The most suitable time for engaging in
reconciliation Is between 1 a.m. (after
midnight) to 8 a.m. all in accordance
with instructions of the Saudi Arabian
Monetary Agency (SAMA) to be auto
reconciliation.

How often do we have to carry out
the reconciliation process?

The reconciliation process must be
carried out on a daily basis.

Is there a problem if I do reconciliation
for today's transaction tomorrow
		

The merchant is obligated to reconcile
the terminal on a daily basis to avoid
traffics on network , reduce claim and
to transfer the sales amount to the
account directly.

What is a “pick-up card”?

The Cardholder’s bank may withhold
the usage and propose to withdraw
the card from the Cardholder. This is
called a “pick-up card”.

Can the merchant impose addational
fee on his costumer for using POS?

No SAMA and internal law prohibited
such an act.

Specimen

Specimen

EXPIRES
END OF

Question			

800 124 8888 / www.sabb.com
For more information, please call SABB
Direct
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