
�ساب كورب دليل ت�سجيل الدخول لأول مرة

SABBcorp First Time Login Manual



نطاق العمل

�لغر�ض من هذ� �مل�ستند هو توفري �إر�ساد�ت خطوة بخطوة مل�ستخدمي �ل�سركات على �ساب كورب �أثناء 

ت�سجيل �لدخول لأول مرة يف �ساب كورب.

املتطلبات الأ�سا�سية لت�سجيل الدخول لـ �ساب كورب

حتقق �ساب كورب هو تطبيق متطور لرمز �حلماية لهوية �لهاتف �ملحمول ي�سهل على م�ستخدمي خدمات 

�ساب كورب �مل�سرفية عرب �لإنرتنت من �إجر�ء �مل�سادقة �لثنائية با�ستخد�م �أجهزة �لهاتف �ملحمول.

�لتطبيق متوفر على �أحدث �إ�سد�ر�ت �لهو�تف �ملحمولة وميكن تنزيله من متاجر �لتطبيقات:

1. خطوات ت�سجيل الدخول لأول مرة

خطوة )1. 1( بعد �إ�ستالمكم ر�سالة ن�سية على هاتفكم �ملحمول �مل�سجل و�لتي حتوي بيانات �لت�سجيل 

�لأ�سا�سية كما هو مو�سح �أدناه:

عزيزي العميل

 مت �إر�سال ر�بط تن�سيط �خلدمات �مل�سرفية �لإلكرتونية لـ »�ساب كورب«  �إىل بريدك �لإلكرتوين �ملُ�سجل

 يرجى ��ستخد�م بيانات ت�سجيل �لدخول �أدناه لتفعيل �خلدمات �مل�سرفية �لإلكرتونية �خلا�سة بك

��سم �ل�سركة:

��سم �مل�ستخدم: 

خطوة )1. 2( �أفتح �لربيد �لإلكرتوين �ملر�سل لعنو�ن �لربيد �لإلكرتوين �مل�سجل.

خطوة )1. 3( �نقر فوق ر�بط �لتن�سيط يف �لربيد �لإلكرتوين �مل�ستلم لفتح �سفحة ت�سجيل �لدخول كما 

هو مو�سح �دناه:

Google Play StoreGoogle Play Store Apple StoreApple Store

و

and

Scope
The purpose of this document is to provide step-by-step instruction for 
SABBcorp Users to login for the First Time.

Prerequisite to login into SABBcorp
SABBcorp Token is an advanced mobile identity soft token application that 
facilitates SABBcorp internet banking users to perform strong second factor 
authentication using their mobile device.

The application can be used in all latest mobile versions and can be downloaded 
from both:

1. First Time Login Procedure 
Step (1.1) Receive SMS on your registered mobile number with essential login 
credentials as shown below.

Dear Customer,
We are pleased to advise you that our new corporate internet banking platform 
SABBcorp is now ready for you.
Kindly use the below ID to login to SABBcorp Online Banking.
Company ID:
User ID:

Step (1. 2) Open email received in your registered email ID.
Step (1. 3) Click the activation link in the received email to open the login page 
as shown below.



خطوة )1. 4( يف �سفحة ت�سجيل �لدخول �خلا�سة بـ �ساب كورب كما هو مو�سح �أدناه ، �أدخل »معرف 

�ل�سركة« و »�أ�سم �مل�ستخدم« �مل�ستلم يف ر�سالة SMS و�نقر على زر »ت�سجيل �لدخول«.

خطوة )1. 5( قم بتعيني كلمة �ملرور �ملطلوبة عن طريق �إدخالها يف �حلقول �ملو�سحة �أدناه و�نقر 

فوق تاأكيد.

خطوة )1. 6(  �أدخل كلمة �ملرور ملرة و�حدة �مل�ستلمة يف رقم �لهاتف �ملحمول �مل�سجل و�نقر على زر 

»متابعة« كما هو مو�سح �أدناه. 

خطوة )1. 7(  حدد �ل�سورة �لآمنة من قائمة �ل�سور �لتي مت حتميلها بناًء على �لفئة �ملحددة و�أدخل 

�لن�ض �ملخ�س�ض و�نقر فوق »متابعة« لت�سجيل رمز �حلماية.

Step (1.4) In SABBcorp login page as shown below, enter the “Company ID” 
and “User ID” received in the SMS and click “Login” button.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Step (1.5) Set the desired password by entering it in the fields shown below and 
click Confirm button.

Step (1.6) Enter the OTP received in the registered mobile number and click 
“Submit” button as shown.

 
 
 

Step (1.7) Select the secure image from the list of images loaded based on the 
category selected and enter the personalized text and click ‘Submit’.



خطوة )1. 8(  �فتح تطبيق حتقق �ساب كورب يف �جلهاز �ملحمول و�نقر على �لر�بط »�أم�سح رمز 

�ل�ستجابة �ل�سريعة للتن�سيط« مل�سح رمز �ل�سورة �لإلكرتونية �ملعرو�سة كما هو مو�سح يف �ل�سورة �أدناه.

خطوة )1. 9( �سيتم �إن�ساء رمز �جلهاز يف تطبيق حتقق �ساب كورب عندما يتم م�سح �ل�سورة 

�لإلكرتونية. �أدخل �لرمز �لذي مت �إن�ساوؤه من تطبيق �لتحقق يف �حلقل كما هو مو�سح يف �ل�سورة �أدناه 

و�نقر فوق �لزر متابعة للمتابعة.

Step (1.8) Open the SABBcorp token in the mobile device and click the link 
“Scan QR Code for Activation” to scan the CRONTO/QR code image displayed 
as shown in below screenshot.

Step (1.9) Device Code will be generated in the soft token when the QR image 
is scanned. Enter the token generated code into the field as shown in below 
screenshot and click Continue button to proceed.



خطوة )10.1( �نقر على ر�بط »م�سح �ل�سورة �لتالية عرب �لإنرتنت« يف تطبيق حتقق �ساب كورب كما هو 

مو�سح يف �خلطوة �أعاله مل�سح �ل�سورة �لإلكرتونية �لتالية كما هو مو�سح �أدناه.

خطوة )1 .11( �م�سح رمز �ل�سورة �لإلكرتونية �ملعرو�سة يف �ملوقع كما هو مو�سح �أعاله.

خطوة )1 .12(  قم باإعد�د كلمة مرور تطبيق �لتحقق يف �حلقول �ملعنية كما هو مو�سح يف �ل�سا�سة �أدناه 

و�نقر فوق مو�فق.

خطوة )13.1( �سيكون �إعد�د حماية ب�سمة �لأ�سبع قاباًل للتطبيق يف �لأجهزة �ملدعومة.

خطوة )14.1( �سيتم �إن�ساء رمز �ملرور ملرة و�حدة يف تطبيق �لتحقق كما هو مو�سح �أدناه.

Step (1.10) Click “Scan next Online Image” link in the soft token as shown in 
above step to scan the next QR image as shown below.

Step (1.11) Scan the second CRONTO/QR code image displayed in the internet 
portal as shown above.
Step (1.12) Setup the Token password in the respective fields as shown in 
below screen and click OK.

Step (1.13)  Biometric setup will be applicable in the supported devices.

Step (1.14) One Time Passcode (OTP) will be generated in the soft token as 
shown below.



خطوة )15.1(  �أدخل كلمة �ملرور ملرة و�حدة �لذي مت �إن�ساوؤه يف �حلقل كما هو مو�سح �أدناه و�نقر على 

زر متابعة.

خطوة )16.1( �سيتم عر�ض �لر�سالة �أدناه يف �ل�سا�سة مبجرد �كتمال �لإعد�د بنجاح.

2. كيف ت�سجل الدخول لتطبيق �ساب كورب؟

خطوة )1.2( �فتح بو�بة �ساب كورب يف مت�سفح �لويب بالنتقال �إىل ق�سم �لأعمال يف موقع �ساب �أو 

بالنقر على �لر�بط �أدناه:

https://sabbcorp.sabb.com/Corporate/prelogin

خطوة )2.2(  �أدخل بيانات �عتماد ت�سجيل �لدخول »معرف �ملجموعة / معرف �ل�سركة« و »�أ�سم 

�مل�ستخدم« يف �حلقول �ملعنية كما هو مو�سح �أدناه و�نقر على زر »ت�سجيل �لدخول« للمتابعة.

Step (1.15) Enter the token generated OTP into the field as shown below and 
click Continue button.

Step (1.16) Below message displayed in the portal indicates the successful 
completion of setup.

2. How to login to SABBcorp?

Step (2.1) Open SABBcorp portal in web browser by navigating to Business 
section of the SABB website or by clicking the below URL:

https://sabbcorp.sabb.com/Corporate/prelogin

Step (2.2) Enter the login credentials ‘Group ID / Company ID’ and ‘User ID’ in 
respective fields as shown below and click “Login” button to proceed.

خطوة )3.2( �أدخل كلمة �ملرور كما مت تعيينها يف �خلطوة 1-5 وحدد جمموعة �ل�سور �لآمنة يف �خلطوة 

1-7 بالنقر فوق مربع �لختيار كما هو مو�سح �أدناه و�نقر فوق زر ت�سجيل �لدخول.

Step (2.3) Enter the password as set in Step 1.5 and select the secure image 
set in Step 1.7 by clicking the checkbox as shown below and click Login button.



خطوة )4.2( عند �مل�سادقة �لناجحة لكلمة �ملرور �ملدخلة يف �خلطوة �أعاله ، قم باإن�ساء كلمة �ملرور ملرة 

و�حدة يف تطبيق حتقق �ساب كورب بال�سغط على �لر�بط كما هو مو�سح �أدناه.

خطوة )5.2( �أدخل كلمة �ملرور ملرة و�حدة �لتي مت �إن�ساوؤها يف تطبيق حتقق �ساب كورب يف �حلقل كما 

هو مو�سح �أدناه.

عند امل�سادقة الناجحة لكلمة املرور ملرة واحدة التي مت اإدخالها ، �سيقوم التطبيق 

بت�سجيل الدخول وعر�ض لوحة املعلومات

Step (2.4) On successful authentication of entered password in the above step, 
generate the OTP in SABBcorp Token application by clicking the link as shown below.

Step (2.5) Enter the One Time Password (OTP) generated in SABBcorp Token into 
the field as shown below.

On successful authentication of entered OTP, the application will log in and 
display the dashboard


