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على  االئتمانية  والبطاقات  السعودية  الشبكة  بطاقات  لعمليات  التاجر  دليل  تتضمن  التي  المواد 
أجهزة نقاط البيع )الشبكة السعودية(

الفهرس
١- مقدمة عن خدمة نقاط البيع )الشبكة السعودية(

٢- كيف تعرف أن بطاقة فيزا صالحة لالستخدام؟

٣- كيف تعرف أن بطاقة ماستر كارد صالحة لالستخدام؟

٤- تصرفات ينبغي مالحظتها

٥- ماذا تفعل وماذا يجب أن ال تفعل 

٦- اسئلة وأجوبة مهمة

7- معلومات هامة

8- كيفية استخدام الجهاز

 Purchase with Cashback 9- عملية الشراء مع الحصول على النقد

Offline Transaction ١0- عملية الشراء من غير الحصول على تفويض

١١- البطاقات ذات الشريحة “الشريحة الذكية”

1- مقدمة عن خدمة نقاط البيع )الشبكة السعودية(
يسر بنك الجزيرة أن يقدم لكم معلومات هامة عن خدمة نقاط البيع )الشبكة السعودية( من خالل دليل التاجر، حيث سنوضح 
لكم كيفية التعرف إن كانت بطاقة )فيزا/ماستركارد( صالحة لالستخدام أم ال. كما سنتناول طريقة كشف أساليب االحتيال 
والتزوير وكيفية استخدام البطاقات البالستيكية على جهاز نقاط البيع  )الشبكة السعودية( وماذا يجب على التاجر أن يفعل 
وماذا يجب أن ال يفعل، وبعض األسئلة واألجوبة الهامة. لذا نأمل منكم االحتفاظ بهذا الدليل ليساعدكم بإجراء عملياتكك 

بكل يسٍر وسهولة، حيث أن معرفتكم بطرق استخدام جهاز نقاط البيع )الشبكة السعودية( بدقة هو حماية لكم وللبنك.
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كيف تعرف أن بطاقة فيزا صالحة   -2
لالستخدام

واحيانًا  البطاقة  واجهة  على  دائمًا  يوجد  فيزا”  “شعار   -١
يكون في أعلى اليمين أو أعلى اليسار أو أعلى أو أسفل 

العالمة المجسمة.

“العالمة المجسمة” تحمل شكل طائر الحمامة، وتبدو   -٢
وكأنها تطير عند تحريك البطاقة لألمام أو للخلف.

• الحالة األولى: على يمين واجهة البطاقة من ناحية اليد،
• مجسم صغير خلف البطاقة بعد أو خلف مكان توقيع 
حامل البطاقة. بطاقات فيزا إلكترون ربما ال تحتوي على 
العالمة المجسمة أمام أو خلف البطاقة ألن العالمة 

المجسمة اختيارية ببطاقات فيزا إلكترون.
“األربعة أرقام المطبوعة” ربما يكون أعلى أو أسفل رقم   -٣
البطاقة المطبوع ودائمًا يجب أن يبدء بالرقم )٤( ويطابق 
األربعة أرقام األولى من الرقم المطبوع على البطاقة، وإذا 

لم توجد فمعناها أن البطاقة غير أصلية.

“رقم البطاقة المطبوع” يجب أن تكون األرقام واضحة   -٤
ومتساوية ومستقيمة وبنفس الحجم.

“اسم حامل البطاقة” يجب أن تكون الحروف متساوية   -٥
ومستقيمة، وعند قيامك باجراء معاملة عليك مقارنة 

االسم مع التوقيع على البطاقة.

“تاريخ البطاقة” عند قيامك باجراء معاملة عليك التأكد   -٦
من أن تاريخ البطاقة دائمًا صالح، وإذا قدمت لك بطاقة 
منتهية الصالحية أو لم تبدأ صالحيتها بعد، عليك برفض 

البطاقة.

“خانة التوقيع” ابحث عن التوقيع في الخانة المخّصصة   -7
لذلك، إذا وجدت أي تعديل أو مسح على الخانة المخّصصة 
 VISA بطريقة المعة وكلمة VOID للتوقيع ستظهر كلمة

المكررة في المكان المخصص للتوقيع لن تظهر.

خانات  ثالث  من  مكون  رقم  يظهر  أن  يجب   ’CVV2‘  -8
ويكون إما مطبوعًا على المكان المخّصص لتوقيع حامل 

البطاقة أو بعده بمسافة على مساحة بيضاء.

“رقم المصنع” أي بطاقة فيزا صالحة لالستخدام، البد   -9
أن تحمل رمزًا ظاهرًا خلف البطاقة.

الشريحة  فيها  تجد  فيزا  بطاقات  من  كثير  “الشريحة”   -١0
المعدنية “الشريحة الذكية”، إذا كان جهاز نقاط البيع لديك 
يعمل بالشريط الممغنط فيمكنك قبولها في األوضاع 
الشريحة  يقبل  لديك  البيع  نقاط  جهاز  كان  وإذا  العادية، 
المعدنية “الشريحة الذكية” يجب عليك إدخال البطاقة في 
مكان قراءة الشريحة المعدنية “الشريحة الذكية” في الجهاز 

لديك خالل وقت إجراء المعاملة.

بالجهة  موجودًا  يكون  دائمًا  إلكترون”  مع  فيزا  “شعار   -١١
اليمنى أو اليسرى وربما باألعلى أو بأسفل البطاقة. هذه 
البطاقات ربما تجد بها العالمة المجسمة. وربما تجد شعار 

فيزا مع إلكترون.

البطاقات  جميع  تجد  لن  ربما  األخيرة”  أرقام  “األربعة   -١٢
مطبوعًا عليها رقم البطاقة، لذلك عليك مطابقة األربعة 
أرقام األخيرة على البطاقة مع األربعة أرقام الظاهرة في 

جهاز نقاط البيع لديك.
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3- كيف تعرف أن بطاقة ماستر كارد صالحة لالستخدام.

إذا شعرت بوجود احتيال بعد تفقد البطاقة حسب المتطلبات، 
اتصل بمركز التخويل الصوتي في البنك المستفيد واطلب 

الكود 1٠
الواجهة األمامية للبطاقة

المتطلبات
١- يجب أن تحتوي على شعار MasterCard باللون الكامل أو 

عالمة MasterCard الفضية
٢- يجب أن تبدأ أرقام حسابات MasterCard بالرقم ٥

أربعة أرقام للحساب يجب أن تكون مشابهة لألرقام  ٣- أول 
المطبوعة أدناه مباشرة

٤- يجب أن يكون الرقم المكون من ١٦ خانة واضحًا ومنتظمًا 
في الحجم والمسافات وعلى خط واحد

٥- يجب أن تحتوي على تاريخ انتهاء بصالحية سارية
٦- يجب أن تحتوي على شعار MaterCard ثالثي األبعاد إال إذا 
كان شريط MasterCard HoloMag ظاهرًا على خلف 

البطاقة 
عند  البطاقة  على    ” C “  و   ” M “  الحرفان يظهر  أن  يجب   -7

اإلضاءة باستخدام األشعة فوق البنفسجية     
اختيارات

باالتجاه   MasterCard وشعر  البطاقة  تصميم  يكون  قد   -8
العمودي 

شعار البنك المصدر للبطاقة

التحقق من 1:
صورة الشعار الثالثي األبعاد والكرة األرضية المزدوجة ثالثية 

األبعاد وكلمة MasterCard متكررة في الخلفية.

التحقق من 2:
قد توجد رقاقة معدنية على البطاقة.

منطقة العالمة التجارية

بطاقة خصم تابعة ألي بنك
في الدول التي يطلب فيها التحقق من بطاقة الخصم

التحقق من 3:
األبعاد  ثالثية  كرات  مع  األبعاد  ثالثي  الشعار  صورة 
 Debit عبارة  توجد  الخلفية  في  األعلى.  في   Debit وكلمة 

MasterCard

التحقق من 4:
يجب أن يظهر الحرفان  “ M ”  و  “C”  على البطاقة عند اإلضاءة 

باستخدام األشعة فوق البنفسجية   

التحقق من 5: 
يجب أن تظهر كلمة Debit فوق عالمة MasterCard والتي 
يمكن أن تكون في أي مكان ضمن منطقة العالمة التجارية.

التحقق من ٦:
يجب أن تتطابق أول أربعة أرقام للحساب مع األرقام األربعة 

المطبوعة أدناه.

منطقة العالمة التجارية

شعار البنك المصدر للبطاقة

التحقق من ٧: 
باالتجاه   MasterCard وشعار  البطاقة  تصميم  يكون  قد 

العمودي.

التحقق من ٨:
األرقام  مع  البطاقة  على  أرقام  أربعة  آخر  تتطابق  أن  يجب 

األربعة المطبوعة على إيصال حامل البطاقة.

573828 0497 1258 2269
57385738
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كيف تعرف عمليات االحتيال على البطاقات ؟    
إذا شعرت بوجود احتيال بعد تفقد البطاقة حسب المتطلبات، اتصل بمركز التخويل الصوتي في البنك المستفيد واطلب 

الكود 1٠

الواجهة الخلفية للبطاقة

الواجهة الخلفية للبطاقة
المتطلبات:

١ -  مساحة للتوقيع مطبوع عليها كلمة MasterCard متكررة بزاوية ٤٥ درجة 
٢ -  آخر أربعة أرقام للحساب يجب أن تكون مطبوعة بشكل عكسي مائل على مساحة التوقيع 

٣ -  رقم CVC ٢ )رمز التحقق مكّون من ٣ أرقام( يجب أن يكون مطبوعًا بشكل عكسي مائل إلى يمين آخر أربعة أرقام في مربع 
أبيض مقابل 

٤ -  ىجب وجود الشريط المغناطيسي في حال عدم استخدام شريط HolMag ويجب أن يكون ناعمًا وملسًا بدون المات للعبث 
٥ -  يجب أن تحتوي على شعار MasreCard ثالثي األبعاد أو شريط MasterCard Holding يكون ظاهرًا على واجهة البطاقة 

األمامية 
اختيارات:

٦ -  يمكن أن يكون شريط HoloMag مكان الشريط المغناطيسي المستعمل عادة  

التحقق من ١:
مساحة للتوقيع مطبوع عليها كلمة MasterCard متكررة بزاوية ٤٥ درجة مع آخر أربعة أرقام في مربع أبيض مقابل

غير صالح بدون توقيع
التوقيع المخّول

التحقق من ٢:
يجب أن يظهر شعار MasterCard العالمي ثالثي األبعاد إذا لم يكن هناك شعار ثالثي األبعاد على الواجهة األمامية أو ال يوجد 

شريط HoloMag على الواجهة الخلفية للبطاقة.

التحقق من ٣:
األربعة أرقام المطبوعة على مساحة التوقيع يجب أن تطابق آخر أربعة أرقام للحساب. الثالثة أرقام للكود CVC ٢ يجب أن 

تكون مطبوعة في مربع أبيض مقابل.

غير صالح بدون توقيع
التوقيع المخّول

التحقق من ٤:
يوجد شريط  أو ال  األمامية  الواجهة  يكن هناك شعار في  لم  إذا   Debit وكلمة  األبعاد  ثالثي  الخصم  يظهر شعار  أن  يجب 

HoloMag على الواجهة الخلفية للبطاقة.

التحقق من ٥:
قد يستعمل شريط HoloMag. صورة الشعار ثالثي األبعاد وكلمة MasterCard على مستويات متعددة بداًل من الشريط 

المغناطيس والشعار الثالثي األبعاد الذين يستعمالن عادة.
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4- تصرفات ينبغي مالحظتها
يمكن أن تكون بعض الحركات الجسدية أداة إضافية تفيد في اكتشاف بعض عمليات االحتيال والتزوير، لذلك يحتاج موظف 

التاجر إلى التركيز على أي إشارات أو حركات أو تصرفات غير طبيعية يقوم بها المشتبه به ومنها:
جنسيات محّددة تتردد على زيارة المحل بشكٍل مستمر

اهتزاز اليد وعدم ثباتها عند التوقيع
النظر لتفاصيل البطاقة االئتمانية قبل التوقيع

التوقيع على قسيمة المبيعات بشكٍل بطئ
التعرق الشديد

النظر بجميع االتجاهات وتفادي النظر إلى الموظف “التاجر”
الحركة المضطربة والقلق

ابتسامة غير طبيعية
الشراء بكميات كبيرة من نفس المنتج

بطاقات تحمل اسماء بنوك خارجية
دخول الزبون مسرعًا عند وقت اإلغالق ألداء الصالة

استخدام أقرب باب للخروج
الثرثرة الزائدة وغير الطبيعية

زبائن يحضرون بشكٍل زوجي أحدهما يحاول افتعال مشكلة فيما أنت تتعامل مع العميل اآلخر.

5- ماذا تفعل وماذا يجب أن ال تفعل؟
اجراء عملية الموازنة:

تعتبر عملية الموازنة على جهاز نقاط البيع )الشبكة السعودية( أمرًا ضروريًا لترحيل جميع عمليات البيع التي تمت على جهاز 
نقاط البيع إلى حساب التاجر، ويجب إجراء عملية الموازنة في غير أوقات الذروة في حالة عدم وجود عمليات، حيث أنه في حالة 

عدم إجراء تلك الموازنة في الموعد المحّدد لها سيؤدي إلى تأخير قيد هذا المبلغ في حسابكم.

أهمية طلب صورة العملية:
السعودية( لمدة سنتين، وفي حالة  )الشبكة  البيع  أجهزة نقاط  تتم على  التي  العمليات  التاجر حفظ صور جميع  يجب على 
طلب البنك لصورة أي عملية على التاجر تزويد البنك بصورة من هذه العملية )يشترط أن تكون بيانات العملية واضحة( في 
مدة أقصاها )حسب المدة المحددة في الطلب( وذلك إلرسالها إلى البنك مصدر البطاقة وتالفيًا لخصم قيمة العملية من 

حسابكم.

تحصيل المبالغ الخاصة بعمليات أجهزة نقاط البيع والتأكد من قيدها بحسابكم:
تاريخ عملية  باإلتفاقية من  عليها  المتفق  المدة  السعودية خالل  الشبكة  ببطاقات  الخاصة  العمليات  مبالغ  إيداع  يتم   -

الموازنة.
يتم إيداع مبالغ العمليات الخاصة ببطاقات االئتمان )فيزا/ماستر كارد( خالل المدة المتفق عليها باإلتفاقية من عملية   -

الموازنة بعد حسم الرسوم المتفق عليها.
اجراء عملية الموازنة في الوقت المحدد.  -

مطابقة مبالغ الموازنة بعمليات الشراء التي تمت على جهاز نقاط البيع من حيث العدد والقيمة.  -
في حالة اختالف مبالغ الموازنة مع عمليات الشراء يجب االتصال بقسم المساندة على الرقم 9٢000٣١١٢ وبحد أقصى   -
مدته عشرون يومًا من تاريخ عملية البيع وال يحق للتاجر المطالبة بقيد قيمة تلك العمليات بعد انتهاء المدة المذكورة 

وال يعتبر البنك مسؤواًل عن هذه العمليات المتأخرة.
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عكس بعض العمليات:
يقوم البنك بعكس مبالغ بعض عمليات نقاط البيع )الشبكة السعودية( في حالة مخالفة التاجر ألي من قوانين )فيزا/ماستر 

كارد( أو في حالة إعتراض حامل البطاقة على عملية الشراء ألسباب منها:
عملية شراء مكررة  -

عدم وجود أو اختالف في توقيع حامل البطاقة على قسيمة البيع مع التوقيع على البطاقة المستخدمة  -
عدم تكرار سحب البطاقة على جهاز نقاط البيع عندما تكون عملية الشراء األولى لنفس البطاقة مرفوضة  -

عند إدخال رقم البطاقة يدويًا  -
عند عدم إرسال صورة عملية الشراء أو المستندات المطلوبة خالل المدة المحددة بالطلب  -

عدم ادخال البيانات يدويًا:
المتبعة  لألنظمة  يعتبر مخالفًا  ذلك  أن  يدويًا حيث  كارد(  )فيزا/ماستر  االئتمان  بطاقات  بيانات  إدخال  التاجر عدم  على  يجب 

لشركتي )فيزا/ماستر كارد(، ويترتب على ذلك خصم قيمة تلك العمليات مباشرة من حسابكم.

٦- أسئلة وأجوبة مهمة؟

جواب سؤال

يعتمد ذلك على اإلتفاقية الموقعة مع التاجر لقبول 
البطاقات البالستيكية وغالبًا ما تكون )بطاقات الشبكة 
السعودية/فيزا/ماستر كارد/ البطاقات التي تحمل شعار 

مايسترو/فيزا إلكترون/الشبكة الخليجية(

ماهي البطاقات المقبولة على جهاز نقاط البيع 
)الشبكة السعودية(؟

يجب على التاجر االحتفاظ بقسائم المبيعات لبطاقات 
الدفع اإللكترونية )بطاقات الشبكة/بطاقات االئتمان )فيزا/

ماستر كارد( لمدة سنتين من تاريخ عملية الشراء.

كم المدة التي يجب فيها على التاجر االحتفاظ 
بقسائم العمليات؟

تعني أن البطاقة موقوفة من قبل البنك مع التوصية 
بسحبها وقصها. )عدم إرجاع البطاقة للعميل(

ماذا تعني عبارة اسحب البطاقة؟
 )Pick Up the Card (

بعد سحب البطاقة بكل هدوء دون افتعال أي مشاكل مع 
حاملها اتصل بالرقم للمساعدة 9٢000٣١١٢ ومن ثم قم 
بإرسال البطاقة إلى بنك الجزيرة - الخدمات المصرفية 

لألفراد - إدارة خدمات التجار ص.ب ٦٢77 جدة 0٢١٤٤٢

ماهو اإلجراء الذي ينبغي عمله بعد سحب البطاقة؟

اتصل فورًا بالرقم الملصق على جهاز الشبكة السعودية 
9٢000٣١١٢ لذا الرجاء تجهيز المعلومات التالية )رقم جهاز 

نقاط البيع/اسم المعرض/رقم الهاتف( وسيصلك فريق 
المساندة.

على من اتصل في حالة تعطل جهز نقاط البيع أو 
االحتياج إلى التزّود بالورق الخاص بجهاز نقاط البيع؟
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٧- معلومات هامة
يجب على التاجر االتصال بقسم مساندة نقاط البيع 9٢000٣١١٢ في حالة وجود اي مشكلة بجهاز نقاط البيع او طلب   -١

ورق الطابعة او استفسارات اخرى.
يجب على التاجر تغيير ورق الطابعة قبل انتهاء ورق الطابعة الموجود بالجهاز مباشرة عند ظهور الخط االحمر مطبوعًا   -٢

على ورق الطابعة.
يجب على التاجر اعطاء كامل الحق للعميل )حامل البطاقة( بادخال او تمرير بطاقتة على جهاز نقاط البيع وكذلك ادخال   -٣

الرقم السري )عدم اعطاء البطاقة للموظف بالمحل(.
يجب على التاجر التاكد من عدم وجود اي جهاز تسجيل فيديو بجوار جهاز نقاط البيع اثناء اجراء عملية الشراء لتسجيل   -٤

الرقم  السري.
يجب على التاجر التاكد من عدم وجود اي جهاز قاري للبطاقة بجوار جهاز نقاط البيع.  -٥

يجب على التاجر التاكد من عدم نسخ معلومات البطاقة على اي اجهزة كمبيوتر خاصة بالتاجر.  -٦
يجب على التاجر عدم تمرير البطاقة مرتين.  -7

.ECR & يجب على التاجر عدم ادخال مبلغ عملية الشراء مرتين من خالل جهاز نقاط البيع  -8
يجب على التاجر اعادة البطاقة الى العميل )حامل البطاقة( مباشرة.  -9

يجب على التاجر وضع اسم ورقم هاتف المسؤل عن المعرض بجوار جهاز نقاط البيع في حالة وجود اي استفسار او   -١0
شكوى من قبل العميل )حامل البطاقة(. 

يجب على التاجر طباعة ايصال عملية الشراء المرفوضه واعطائها للعميل )حامل البطاقة(.  -١١
يجب على التاجر عدم السماح الي شخص غير مخول بفحص جهاز نقاط البيع.  -١٢

يجب على التاجر وضع جهاز نقاط البيع في مكان ظاهر بالمحل حتى يستطيع العميل )حامل البطاقة( من رؤية الجهاز   -١٣
ليتمكن من استخدام بطاقتة بشكل سهل االستخدام.

كيفية استخدام الجهاز
ستقوم الشركة عند تركيب جهاز نقاط البيع بتدريب الموظفين المختصين باستخدام الجهاز على العمليات التالية وتزويدهم 

بالبروشور الخاص بكيفية االستخدام:-
اجراء عملية عملية الشراء  

اجراء عملية الشراء مع الحصول على النقد  
اجراء عملية االسترجاع  

اجراء عملية الموازنة بنهاية في حالة وجود اي عمليات شراء تمت بنفس اليوم   

 Purchase with Cashback ٨- عملية الشراء مع الحصول على النقد
هي احدى العمليات التي يوفرها بنك الجزيرة لعمالئه التجار بامكانية اتمام عملية الشراء عبر جهاز نقاط البيع الخاص ببنك 
الجزيرة مع امكانية ان يقوم التاجر باعطاء النقد للعميل )حامل البطاقة( وبحد ادنى ١ ريال وبحد اقصى ٤00 ريال باليوم على 

بطاقات مدى )الشبكة السعودية( فقط. 

Offline Transaction 9- عملية الشراء من غير الحصول على تفويض
هي احدى العمليات التي سيوفرها بنك الجزيرة لعمالئه التجار قريبا وهي امكانية اتمام عملية الشراء عبر جهاز نقاط البيع 
الخاص ببنك الجزيرة من غير االتصال بالشبمة والحصول على تفويض لعملية الشراء وبحد اقصى 99.99 ريال للعملية الواحدة 
وبحد اقصى ٢٤9.99 ريال باليوم على بطاقات مدى )الشبكة السعودية( فقط شريطة ان تكون بطاقة مدى )الشبكة السعودية( 

مبرمجة بخاصية offline transaction من خالل البنك المصدر للبطاقة.



1٠

1٠- العملية باستخدام البطاقة ذات الشريحة
      البطاقة ذات الشريحة

١- حدد مكان الشريحة

٢- أدخل البطاقة ذات الشريحة بالمكان المخّصص

هام
ال تقم بإخراج البطاقة قبل أن يطلب الجهاز ذلك.

٣- اتبع تعليمات الجهاز

٤- قم بإخراج البطاقة من الجهاز بعد طباعة إيصال العملية
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1- Check for the chip

3- Follow the terminal instructions

4- Remove the chip card after receipt transaction printed

10- Chip Cards Transactions
Chip Cards Transactions

2- Insert chip card when prompted 

IMPORTANT:
Do not remove the card until prompted

10
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7- Important Comments 
1- The merchant must call the bank POS HD 920003112 for any POS terminal issue or request roll paper or any 

inquires.

2- The merchant must change the roll paper when the colored streak appears.

3- The merchant must provide the cardholder with the option to insert the card directly into the POS payment 
terminal and enter the PIN directly (not handing the card over to the shop staff). 

4- The merchant must not have any video surveillance (CCTV) by the shop near the payment terminal (POS) 
must not record the PIN entered by cardholder during the payment process.

5- The merchant must not have any card reader near the POS payment terminal.

6- The merchant must not have any function to copy the card information to any PC. 

7- The merchant must not double swiping of the card.

8- The merchant must not double entry of amount on ECR and POS is not allowed.

9- The merchant must not accept to handed over the card from the cardholder must be immediately returned 
directly to cardholder.

10- The merchant must display the shop supervisor name and contact number near the POS terminal for any 
inquiry.

11- The merchant must inform the cardholder of a declined / incomplete payment transaction. The receipt 
displaying this fact must be handed over to the cardholder before any subsequent transaction is attempted.

12- The merchant will ensure that access to the terminal is granted only to authorized personnel. The identity of 
third party service providers must be checked prior to granting them access to terminal, network and any 
other equipment that processes card and or cardholder date.

13- The merchant must place and display the POS terminal in good visible location to facilitate the cardholder 
to perform the purchase with ease. 

8- Purchases with Cashback Transactions
It’s one of the transactions processed through the Bank AlJazira POS terminals. The purchase with Cashback 
transaction allows the merchant to process and give the cardholder a minimum of SR 1 and maximum SR 400 
during the processing of the purchase transaction.   

9- Offline Transactions 
It’s one of the transactions that will be activated soon through the Bank AlJazira POS terminals. The offline 
transaction allows the merchant to process the purchase transaction with a maximum of SR 99.99 per 
transaction and a maximum of SR 249.99 daily limit through offline (without the POS terminal going online for 
transaction approval). The issuer bank should enable the offline transaction.   

9



Charge Back 
The bank shall have the right to charge back the transaction amount if the cardholder disputed the transaction 
or the merchant has contravened VISA / MasterCard regulations as per the following points:

- The transaction was duplicated. 
- The sales slip does not have the cardholder signature or the signature is not identical to the signature 

on the back of the card.
- The card was swiped again when the first attempt was “declined”.
- The card number was entered manually.
- A clear copy of the sales slip pr any supporting documentation was not received within the time 

specified on the bank’s request.

Manual Data Entry 
The merchant should not practice entering card data manually for a credit card (VISA / MasterCard), since 
entry of such data manually is deemed a violation of the applicable rules of Visa and MasterCard. Any such 
transactions will immediately be debited to your account.

6- Frequently Asked Questions (FAQs)

Question  Answer

 What type of cards is accepted in POS SPAN
 terminals?

 SPAN cards, VISA, MasterCard, Maestro, VISA
 Electron, GCCNET (logos of SPAN, VISA and
MasterCard are featured at the back of the card)

What is the retention period of the sales slips?
 All SPAN cards, VISA and MasterCard sales slips
 must be retained for a minimum of two years
 from the transaction date in the safe custody

 What is a “pick up card”?
 The cardholder’s bank may withhold the usage
 and propose to withdraw the card from the
 cardholder

 What should the merchant do if “pick up card”
 alert occurs?

 Kindly collect the card from the cardholder and
 call us on 920 003 112 for assistance. The card
must be sent to:
 Bank Aljazira Retail Banking Group –
 Merchant Acquiring Department
 P.O. Box 6277 Jeddah 21442

 Who should we call if the POS terminal broke
 down or the shop ran out of roll paper?

Contact the POS help desk on 920 003 112.
 Note: please make sure you have the following
 details with you before calling (terminal ID,
shop name and telephone number)
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• Signing slowly on the sales slip.

• Profuse sweating.

• Looking around nervously and avoiding eye contact.

• Fidgeting.

• Unnatural or fake smiles.

• Massive purchase with big quantity.

• Cards under foreign bank names.

• Customers rushing into the stores just before prayer times.

• Using the nearest doors to leave.

• Overly talkative or friendly.

• Customers working in pairs – one person causing a distraction while you are dealing with other customers.

5- What to do and what not to do?
Reconciliation Transaction 

The daily POS terminal reconciliation process is required to initiate the payment for all the transactions which 
were effected on the system through the day. This reconciliation must be completed daily (when you have 
transactions) in the same day. However, if such reconciliation is not made on the daily basis, reimbursement of 
funds to your account will be delayed, and there will be a discrepancy between the auditing process and the 
statement of account.

Supporting Documents 
The merchant must provide the bank with a copy of the sales transactions within the time limit stated in the 
request to support the transaction with the card-issuing bank. Failure to do so will result in the amount being 
debited to your account. 

How to collect the amounts and how to verify receipt of funds into your account? 
- For SPAN transactions, it will be credited as per the agreed time on the contract from the reconciliation 

transaction time.

- For credit card transactions (VISA / MasterCard), it will be credited as per the agreed time on the 
agreement from the reconciliation transaction time after deduction of the agreed fees. 

- Have the reconciliation transaction within the time mentioned on the same day. 

- The reconciliation should balance with the transaction made during the day, both number of 
transactions and value. 

- Should a variation exist between the reconciliation and the transactions effected, you must immediately 
call 920 003 112 for assistance. If you do not alert the bank that a transaction has not been paid within 

20 days from the transaction date, the bank has no liability for reimbursement.
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Brand Mark Area.

Identify Card Fraud Instantly
If you suspect fraud after checking the card against these requirements, call the Voice Authorization Centre 
at your acquiring bank and request a code 10.

Card Back:
Requirements:

1- A signature panerl with ‘MasterCard’ repeat printed at 45 degrees.

2- The last 4 digits of the account number must be printed in reverse italics on the signature panel.

3- The CVC 2 number (3-digit validation code) must be printed in reverse italics to the right of the last 4 digits 
of the account number in an adjacent white box.

4- Magnetic tape must be present, if no HoloMag tape is used, and it must be smooth and straight with no 
signs of tampering.

5- The MasterCard Hologram or HoloMag tape must be present unless the Hologram already appears on the 
card front.

Options:

6- HoloMag tape may be used in place of traditional magnetic tape.

Check 1:

Signature panel with ‘MasterCard’ repeat printed at 45 degree angle with adjacent white box for CVC 2 number.

Check 2:

Global MasterCard Hologram must appear if there is no Hologram on the front or no HoloMag Tape on the back 
of the card.

Check 3:

The 4 digits printed on signature panel must match the last 4 digits of the account number. The 3 digit CVC2 
number must be printed in an adjacent white box.

Check 4:

Debit Hologram must appear if there is no Hologram on the front or no HolMag Tape on the back of the card.

Check 5:

HoloMag tape, a holographic image with 3D spheres and ‘MasterCard’ on mulitiple levels, may be used instead 
of traditional magnetic tape and a Hologram

4- Body language and behavior to look for:
• Frequent visits from specific nationalities.

• Trembling hand while signing.

• Looking at the details on the card before signing.
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If you suspect fraud after checking the card 
against these requirements, call the Voice 
Authorization Centre at your acquiring bank 
and request a code 10.

Card Front:
Requirements:

1- Must include full color or silver foil MasterCard 
Brand Mark.

2- MasterCard account numbers must start with 
the number 5.

3- The first 4 digits of the account number must be 
identical to those printed directly below.

4- The 16 digit account number must be clear, 
uniform in size and spacing and be on one line.

5- Must include valid expiration date.

6- Must include MasterCard Hologram unless the 
Hologram or MasterCard HoloMag tape appear 
on the card back.

7- “M” and “C” must appear on card when illuminated 
by UV light.

Options:

8- Card design and MasterCard Brand Mark may be 
oriented vertically.

Check 1:

Holographic Image with 3D globes and repeat 
MasterCard in the background

Check 2:

A chip may be present on the card.

Brand Mark Area

Check 3:

Holographic image with 3D spheres and Debit on top. 
‘Debit MasterCard’ in the background.

Check 4:

‘M’ & ‘C’ must appear when illuminated by the UV light

Brand Mark Area

Check 5:

The Debit word mark must appear above the 
MasterCard Brand mark which may be placed 
anywhere within the ‘Brand Mark Area’

Check 6:

The first 4 digits of the account number must match 
the 4 digits pre-printed below.

Brand Mark Area

Check 7:

The card design and MasterCard Brand Mark may be 
oriented vertically.

Check 8:

The last 4 digits must match the 4 digits that appear 
on the cardholder receipt.

3- How to identify a Valid MasterCard:
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2- How to identify a valid Visa Card:

1- The Signature Panel must appear on the back of 
the card. The words “Authorized Signature” and 
“Not Valid Unless Signed” must appear near the 
signature panel. If tampered with, the word “VOID” 
will be displayed.

2- The Mini-Dove Design Hologram may appear on 
the back on either side of the signature panel or 
on the front of the card above the Visa brand mark.

3- Visa Chip cards are embedded with a chip. At this 
time, chip cards are primarily issued outside the 
U.S.

4- Four-Digit Bank Identification Number (BIN) must 
be printed directly below the account number and 
must match exactly with the first four digits of the 
account number.

5- Expiration or “Good Thru” date should appear 
below the account number.

6- Card Verification Value 2 (CVV2) is a three-digit 
code that appears either on or in a white box to 
the right of the signature panel. Portions of the 
account number may also be present on the 
signature panel.

7- Account Number on valid cards begins with “4.” All 
digits must be even, straight, and the same size.

8- Visa Brand Mark must appear in blue and gold on 
a white background in either the bottom right, top 
left, or top right corner.

Unembossed Visa Card Security Features:

Unlike an embossed Visa card with raised numbers, 
letters, and symbols, the unembossed card has a 
smooth, flat surface. The security features are the 
same as those of an embossed card.

Any difference to the card appearance are noted here.

Unembossed 16-digit Account Number, Cardholder 
Name, and Expiration Date are laser-engraved, 
thermal or indent-printed securely on the front of the 
card.

Cardholder Name or a Generic Title may appear on an 
unembossed card.

ELECTRONIC USE ONLY may be displayed on the front 
or back of the card.

If the Dove Hologram is on the front of the card, 
the account number will be printed outside the 
hologram. The numbers may be smaller and placed 
closer together.
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Point of Sale Merchant Guide:

Index:
1- Merchant Guide introduction

2- How to identify a valid Visa Card.

3- How to identify a valid Master Card.

4- Body language and behavior to look for.

5- What to and what not to do.

6- Important questions and answers (FAQ).

7- Important comments.

8- Purchase with Cashback Transactions.

9- Offline Transactions.

10- Chip Card Transactions.

1    Merchant Guide Introduction:
Bank AlJazira would like to welcome you and present the point of sale (SPAN) merchant manual guide to assist 
how to identify a valid Visa and MasterCard as well as the body language and behavior to look for and how 
to operate the POS terminals transactions. This also includes what to do and what not to do along with some 
questions and answers that may guide you to what you are looking for and important points need to know 
and some other new services. These points will help protect the merchant and the bank from any suspicious 
transactions.
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