
SABBcorp User Guide
First          Login

 SABBcorp دليل م�ستخدم �ساب كورب

ت�سجيل الدخول لأول مرة



املحتوى

الغر�ض من عر�ض هذا الدليل هو تقدمي التعليمات خطوة بخطوة للت�سجيل وت�سجيل الدخول للمرة الأوىل 

للم�ستخدمني املنقولة ح�ساباتهم من البنك الأول.

قبل البدء – قم بتحميل تطبيق SABBcorp Token على هاتفك اجلوال

ُيعدSABBcorp Tokenُّ مبثابة تطبيق متقدم وامن ميكنك من خالله اعتماد م�سادقة امل�ستخدم باأمان 

.SABBcorp.com عند ت�سجيل الدخول يف موقع

SABB Token 1
يتوفر هذا التطبيق يف جميع التحديثات الأخرية للهواتف املحمولة ، وميكن حتميله من خالل:

1. اإجراء ت�سجيل الدخول لأول مرة
خطوة )1.1( �سوف ت�ستلم ر�سالة ن�سية ق�سرية على رقم اجلوال امل�سجل حتتوي على بيانات م�سادقة 

ت�سجيل الدخول اجلديدة كما هو مو�سح اأدناه.

عزيزي العميل

ُي�سعدنا اأن نخربك باأن نقل امللف التعريفي اخلا�ض بك يف من�سة اخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت 

بالبنك الأول اإىل SABBcorp قد اكتمل الآن.

 ُيرجى زيارة: /https://sabbcorp.sabb.com/Corporate   على م�ستعر�ض �سطح املكتب اخلا�ض بك 

و�سجل با�ستخدام معرف ال�سركة/ املجموعة و معرف امل�ستخدم الوارد اأدناه. 

 معرف ال�سركة: 

 معرف امل�ستخدم: 

مالحظة: ُيرجى عدم ا�ستخدام جهاز اجلوال يف ت�سجيل الدخول لأول مرة.

ا ر�سالة بريد اإلكرتونية على عنوان بريدك الإلكرتوين امل�سجل لدى  خطوة )1.2( �سوف ت�ستلم اأي�سً

البنك. حتتوي هذه الر�سالة على رابط لتن�سيط امللف التعريفي للم�ستخدم. افتح الربيد الإلكرتوين 

وا�سغط على رابط التن�سيط لفتح �سفحة ت�سجيل الدخول. يرجى العلم باأنه �سوف تنتهي �سالحية رابط 

التن�سيط بعد �سبعة اأيام من تاريخ ا�ستالمه و ذلك لأغرا�ض اأمنية. الرجاء التوا�سل مع مدير �سركتك اأو 

مدير عالقات �ساب لإعادة اإر�سال الرابط يف حني فتحه عدم امكنك من اإمتام عملية الت�سجيل يف الوقت 

املحدد.
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Scope
The purpose of this document is to provide step-by-step instructions for 
registration and first time login for Alawwal bank users migrating to SABBcorp.

Before you begin - download the SABBcorp Token app 
The SABBcorp Token is an advanced mobile identity soft token application that 
allows you to securely authenticate yourself when logging in to SABBcorp.com.

SABB Token 1
The application is available for all latest mobile versions and can be downloaded 
from both:

1. First Time Login Procedure
Step (1.1) You will receive an SMS on your registered mobile number with your 
new login credentials as shown below.
Dear Customer, 
We are pleased to advise that the migration of your internet banking profile to 
SABBcorp is now complete. 
Please go to https://sabbcorp.sabb.com/Corporate/ on your desktop browser and 
login using the Company and user ID’s below. 
Company ID: 
User ID: 
Note: Please do NOT use a mobile device for your first login. 

Step (1. 2) You will also receive an email to your registered email ID containing 
a link to activate your user profile. Open the email and click on the activation 
link to open the login page. Please note that the activation link will expire 7 days 
after receipt. Please contact your company administrator or SABB Relationship 
Manager to resend the link.

Dear Customer,

Welcome to SABB.

Further to our previous communications your Alawwal corporate internet 
banking (CIB) profile has now been migrated to the SABBcorp platform. 

To get you started your new SABBcorp online banking login ID has been sent 
to your registered mobile number. Kindly use the below link to activate your 
SABBcorp online banking.

Activation Link
For security purposes, this link will expire after 7 days from receiving this email. 

If you are unable to complete the activation process before this time, please 
contact your company administrator or SABB Relationship Manager to resend 
this link. 

If clicking your activation link does not route you to SABBcorp, please copy and 
paste the URL directly into your browser.

Need Help – full details on how to get started are available in the New User 
Guide and New User Video available at SABBcorp.com. 

Should you need any further information or support, please contact your SABB 
Relationship Manager or our contact center at xxx

We are confident that you will enjoy the features and services of SABBcorp and 

thank you for banking with SABB.

Regards,
The Saudi British Bank.

عزيزي العميل،

مرحًبا بك يف �ساب

اإحلاقًا باملرا�سالت ال�سابقة، مت نقل امللف التعريفي اخلا�ض بك للخدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت لل�سركات يف 

.SABBcorp اإىل من�سة )CIB( من�سة البنك الأول

وبغر�ض بدء ال�ستخدام، مت اإر�سال املعرف اجلديد اخلا�ض بك لت�سجيل الدخول على اخلدمات امل�سرفية عرب 

الإنرتنت بـ SABBcorp اإىل رقم اجلوال امل�سجل لدينا. ُيرجى ا�ستخدام الرابط الوارد اأدناه لتن�سيط خدماتك 

.SABBcorp امل�سرفية عرب الإنرتنت بـ

رابط التن�سيط

�ستنتهي �سالحية هذا الرابط بعد �سبعة )7( اأيام من تاريخ تلقي هذا الربيد الإلكرتوين، وذلك لأغرا�ض اأمنية. يف 

حال عدم قدرتك على اإمتام عملية التن�سيط قبل هذا التاريخ، ُيرجى الت�سال مب�سوؤول ال�سركة اخلا�ض بك اأو مدير 

العالقات ب�ساب لإعادة اإر�سال هذا الرابط.

 اإذا مل يوجهك النقر على رابط التن�سيط اإىل SABBcorp، ُيرجى ن�سخ URL ول�سقه مبا�سرًة يف م�ستعر�ض 

املت�سفح اخلا�ض بك.

احلاجة اإىل امل�ساعدة: تتوفر تفا�سيل كاملة حول كيفية البدء يف دليل امل�ستخدم اجلديد وفيديو امل�ستخدم اجلديد 

 .SABBcorp.com املتاح على

اإذا كنت بحاجة اإىل مزيد من املعلومات اأو الدعم، ُيرجى الت�سال مبدير العالقات ب�ساب اأو الت�سال بنا على رقم 

.920014949

نثق يف اأنك تتمتع مبزايا SABBcorp وخدماتها ون�سكرك على التعامل م�سرفيًا مع بنك �ساب.

تقبلو وافر الحرتام والتقدير،

البنك ال�سعودي الربيطاين

 SABBCorp عن طريق البحث عن تطبيقBy searching for an App SABBCorp 



Step (1.3) Once you are on the login page enter the “Company ID” and “User 
ID” you received in the SMS and select “Login”. Please note that these are case 
sensitive.

خطوة )1.3( جمرد فتح �سفحة ت�سجيل الدخول، اأدخل »Company ID« و»User ID« ا�سم امل�ستخدم 

الذي ا�ستلمته يف ر�سالة ن�سية ق�سرية، واخرت عالمة تبويب »Login« ت�سجيل الدخول. يرجى العلم باأن 

املدخالت  تتاأثر وتعتمد على الأحرف الكبرية و ال�سغرية باللغه الجنليزية. مثال: اذا كان ا�سم امل�ستخدم 

AHMED  و مت ادخالها Ahmed  �سوف يرف�سها النظام.

خطوة )1.4( �سوف يتعني عليك اختيار كلمة مرور جديدة تتكون بني 8-20 رقم وحرف ثم اخرت 

»تاأكيد«. بعد اإجراء هذه اخلطوة، �سوف تن�ساأ كلمة مرور ملرة واحدة )OTP( يتم اإر�سالها اإىل رقم جوالك 

اخلا�ض.

خطوة )1.5( اأدخل كلمة املرور التي ا�ستلمتها عن طريق رقم جوالك اخلا�ض يف مربع »اأدخل كلمة املرور 

OTP« ثم اخرت »تاأكيد«.  اخلا�ض.

Step (1.4) You will need to set a new personal 8 – 20-digit password then select 
‘Confirm.’ This will generate a onetime passcode (OTP) that will be delivered to 
your mobile device.

Step (1.5) Enter the password received on your mobile device in the “Enter 
OTP” box and “Submit”.



Step (1.6) As an additional security measure you will now be asked to select a 
Category from the drop down list, then choose one of the images that appear 
for that list. Then finally enter your personalized text and select ‘Submit’. Please 
remember your choices as they will be required for future logins or to reset your 
password should you forget it. 

خطوة )1.7( اخلطوة ال�سابعه: بعد اختيارك ل�سورة و ن�ض الأمان، �سوف تظهر على ال�سا�سة �سورة 

حتتوي على كود »CRONTO/QR« �سوف حتتاج لعمل م�سح لهذه ال�سورة من خالل جهازك اجلوال.

Step (1.7) Once you have submitted your selection a screen containing a 
‘CRONTO/QR’ code image will display. You will need to scan this image with 
your mobile device. 

 for Scan QR Code « يف جوالك ، وحدد »SABBcorp token« خطوة )1.8( قم بفتح تطبيق

Activation« ، ثم قم مب�سح �سورة كود »CRONTO/QR« من خالل ال�سا�سة.  

Step (1.8) Open the SABBcorp token in your mobile device and select ‘Scan QR 
Code for Activation’ then scan the online CRONTO/QR code image. 

خطوة )1.6( كاإجراء اأمني اإ�سايف، �سوف ُيطَلب منك حتديد فئة من القائمة املن�سدلة، ثم قم باختيار 

اإحدى ال�سور التي تظهر يف هذه القائمة. بعد ذلك قم باإدخل الن�ض الذي اخرتته وحدد »تاأكيد«. يرجى 

تذُكر اختياراتك، اإذ اأنه �سوف ُيطلب منك اإدخالهم عند عمليات ت�سجيل الدخول يف امل�ستقبل اأو عند اإعادة 

تعيني كلمة املرور اخلا�سة بك يف حال ن�سيتها.



خطوة )1.9( �سوف يقوم التطبيق SABBcorp Token باإن�ساء رمز حتقق بعد هذه اخلطوة. 

Step (1.10) On the SABBcorp page open on your browser enter the Device 
Code received and select “Continue”. Note: Do not open any other mobile apps 
or leave the mobile screen before proceeding to next step.

خطوة )1.11( انقر على رابط »Scan next Online Image« يف تطبيق token SABBcorp، ثم 

قم مب�سح �سورة كود »CRONTO/QR« الثانية التي تظهر على ال�سا�سة.

Step (1.11) Click “Scan next Online Image” link in the SABBcorp token and scan 
the second CRONTO/QR code image displayed onscreen.

Step (1.9) A Device Code will then be generated in the SABBcorp Token

خطوة )1.10( على �سفحة �ساب كورب يف املت�سفح اخلا�ض بك، قم باأدخل الرمز امل�ستلم للجهاز، 

وحدد »Continue«. مالحظة : ل تفتح اأي تطبيقات اأخرى على اجلوال، ول تغادر �سا�سة اجلوال قبل 

املتابعة اإىل اخلطوة التالية.



Step (1.12) You can now setup your password in the SABBcorp Token app.

 Step (1.13) Once you have set your password select ‘Yes’ to activate theخطوة )1.13( مبجرد اإعداد كلمة املرور، حدد »Yes« لتن�سيط احلماية مبقايي�ض التعرف احليوية. 
biometric protection. 

 خطوة )1.14( �سوف تظهر لك كلمة مرور ت�سلح ملرة واحدة )OTP( يف تطبيق 

 .»token SABBcorp«

Step (1.14) A one-time passcode (OTP) will be generated in the SABBcorp token. 

»SABBcorp Token« خطوة )1.12( ميكنك الآن اإعداد كلمة املرور اخلا�سة بك على تطبيق



Step (1.15) Enter the passcode and select ‘Continue’.

خطوة )1.16( �سوف تتلقى ر�سالة تاأكيد باأنه مت تن�سيط ح�سابك بنجاح، و�سوف يتم اإعادة توجيهك اإىل 

�سفحة ت�سجيل الدخول. 

Step (1.16) You will now receive a message confirming that you have 
successfully activated your account and you will be redirected to the Login page. 

Step (2.1) Enter your login credentials ‘Group ID / Company ID’ and ‘User ID’ 
and select “Login”.

 »Group ID/ Company ID« خطوة )2.1( اأدخل بيانات امل�سادقة اجلديدة اخلا�سة بت�سجيل الدخول

اأو معرف املجموعة  و»User ID« اأو ا�سم امل�ستخدم وحدد »Login« ت�سجيل الدخول.

2. How to login to SABBcorp?
You can access SABBcorp from the Business section of SABB.com or by 
entering the following URL in your web browser

2. كيفية ت�سجيل الدخول يف تطبيق �ساب كورب SABBcorp؟
.Sabb ميكنك الو�سول اإىل �سفحة ت�سجيل الدخول اىل �ساب كورب عن طريق ق�سم اأعمال على موقع

SABBcorp.com :التايل على املت�سفح اخلا�ض بك URL اأو من خالل اإدخال عنوان com

خطوة )1.15( اأدخل رمز الدخول ثم حدد »Continue« اأو ا�ستمرار. 



Step (2.2) Enter your 8-20-digit password and select the secure image and 
personalized text you setup during the activation process (steps 1.4 and 1.6) and 
select ‘Login’.

خطوة )2.3( بعد ت�سجيل الدخول بنجاح، قم بفتح تطبيق SABBcorp token على جوالك اخلا�ض، 

وحدد » Generate OTP« لإن�ساء رمز مرور موؤقت ملرة واحدة.

�سوف ُيطلب اإعداد كلمة مرور token اأثناء عملية التن�سيط )اخلطوة 1-12(، اأو م�سادقة مقايي�ض 

.token SABBCorp يف تطبيق OTP التعرف احليوية يف هذه اخلطوة لإن�ساء رمز

 

Step (2.3) Upon successful login, open the SABBcorp token on your mobile 
device and select * “Generate OTP” to generate a one-time passcode (OTP)
* The token password setup during the activation process (steps 1.12), or 
biometric authentication is required in this step to generate the OTP in the token 
app.

خطوة )2.2( اأدخل كلمة املرور التي تتكون من 8-20 رقًما و حرفا ، وحدد �سورة الأمان والن�ض 

املخ�س�ض الذي اأعددته اأثناء عملية التن�سيط )اخلطوة 1-4 واخلطوة 1-6(، ثم حدد »Login« ت�سجيل 

الدخول .ت�سجيل الدخول .�سفحة ت�سجيل الدخول. 



 خطوة )2.4( بعد هذه اخلطوة �سوف يظهر رمز املرور ملرة واحدة يف تطبيق التحق

.Token SABBcorp 

Step (2.4) A passcode will then be displayed on your SABBcorp token.

خطوة )2.5( اأدخل الرمز الذي مت اإن�ساءه من خالل تطبيق التحقق ثم حدد »Submit« اأو »اإ�ستمرار« 

ل�ستكمال عملية ت�سجيل الدخول.

Step (2.5) Enter the token received and ‘Submit’ to complete login.

.SABBcorp سوف يتم توجيهك مبا�سرة اإىل لوحة معلوماتك ال�سخ�سية يف تطبيق �ساب كورب�You will now be directed to your personal SABBcorp dashboard.


