 .1ما هو التمرير المزدوج لبطاقة الدفع
”“Double Swiping؟
عاد ا يت إدخال الب اـة في المرة األولى على
جهاز نق ة البيع لدى المح التجاري زمون
العملية ـد زمت بشم كا بعد الحصول على
إشعار ـبول او رفض العملية و ي ث يتلقى
العمي رسالة نصية على هازظه الخاص إشعارا ً
بذلك.
اإلدخال األول للبطاقة

التمرير األول للبطاقة

يقصد بعملية التمرير المزدوج هو ـيام التاجر او
لاحب المح التجاري بتمرير الب اـة رة ثانية
على جهاز الدفع الخاص به بعد زأكيد عملية
السحب األولى لدى نق ة البيع التي زعود لمزودي
انظمة نقاط الدفع حيث ان هذا اإلجراء ليس
جزءا ً ي
التمرير الثاني للبطاقة
عملية
الدفع
بالب اـة
إطالـاً.

 .2لماذا يتم تمرير بطاقة الدفع مرة
أخرى؟
لقد اعتاد التجار والحاب المحال التجارية
القيام بعملية التمرير المزدوج بهدف جمع
زظالي ب اـة الدفع والبيانات الشخصية
لحا الب اـة ألغراض حاسبية داخلية و/او
ألهداف زسويقية.

ويُقصد ببيانات التحقق السرية السجل اللملا ل
المخزن على الشلريلا اللململولالا او اللبليلانلات
المشابهة ال ُم َّخزنة على الشريحة اإلللملتلرونليلة
ور وز التلحلقلق اللخلاللة بلاللبل لاـلة وـليل ال
(CAV2/CVC2/CVV2/CID) PINs,
 .PIN blocksإن حلظلو وزلخلزيلي اللبليلانلات
السرية ي ـب التاجر بعد التحقلق لي علمللليلة
الدفع بالب اـة ا ٌر حظور.

 .3ما هيي اليميميتيوميا اليتيي ييمي ي
الحيويوع ييتيمي يا مي خي ع ييميتيمية
التمرير المزدوج؟

 .4ما هي خطورة التمرير المزدوج
لبطاقة الدفع؟

إن التمرير المزدوج لب اـة الدفع ي ـب
التاجر او لاحب المح التجاري في نق ة
البيع الخاص به او في لادوق الدفع يُ َم ّماه
ي الولول إلى جميع بيانات ب اـة الدفع
بما في ذلك المعلو ات السرية ث بيانات
التحقق ور ز الحماية والبيانات الشخصية
المشظرة على الشريا الممواا ث رـ
الحساب األساسي  PANوإس لاحب
الب اـة وزاريخ االنتهاء ور ز الخد ة.

إن عملية التمرير المزدوج ستممي التاجر ي
زخزيي بيانات ب اـة الدفع الخالة بالعمي بما
في ذلك المعلو ات السرية المشظرة على الشريا
الممواا وبالتالي إ مانية الولول لهذه البيانات
في حال ز الدخول إلى نق ة البيع او نظام
الحاسوب الخاص بصادوق الدفع لدى المح
التجاري ي ـب اي شخص ع إ مانية زعرض
ب اـة العمي للتزوير او استخدا ها إلجراء
عمليات دفع زورة .وبالتالي فقد برزت
الحاجة الماسة لوـف مارسة التمرير المزدوج
لب اـات الدفع لحماية بيانات حا الب اـة ي
السرـة وضمان ثقة الجمهور بمعا الت
الب اـات.

يتبع...

 .5ما سبب وجود شريط ممغنط في
بطاقا الدفع التي تحتوي يتى
شريحة إل ترونمة ؟
يت عالجة عمليات ب اـات الدفع في ملمة
البحريي باستخدام علو ات وارـام حماية
خزنة على الشريحة اإللمترونية .حيث
ز ُ َّممي لاحبها ي استخدا ها داخ وخارج
ملمة البحريي بشم آ ي .و ع ذلك فإن
جميع الب اـات زحم شري ا ً موا ا ً
ليتممي الحابها ي استخدا ها في سظره
إلى دول ل يت فيها استبدال الشريا
الممواا بشريحة إلمترونية بعد.

 .6ما هي الوسائل البديتة المتاحة
لتتجار وأصحاب المحاع التجارية
لتحووع يتى بمانا صاحب البطاقة
أو يتى الممتوما غمر السرية؟
يممي للتجار او الحاب المحال التجارية في
حال كانت اعماله التجارية زت لب الحصول
على علو ات غير سرية عي لاحب
الب اـة استشارة زودي انظمة واجهزة نقاط
البيع لد ج انظمته وذلك بما يتماشى ع
عيار ا ي ب اـات الدفع (.(PCI DSS

التمرير المزدوج لبطاقا الدفع ممنوع
اعللي صلرف اللبلحلريلي اللملركلزي بلأنله
سيمون على جميع التجار والحاب الملحلال
التجارية في البحريي التوـف علي لملارسلة
عللمللللليللة الللتللمللريللر الللمللزدوج “Double
” Swipingلب اـات الدفلع لثل بل لاـلات
االئتملان او بل لاـلات الصلراف األلي او
الب اـات المدفوعة سبقا ً او ا شلابلهلهلا فلي
نقاط البيع ولااديق الدفع التابعة له وذللك
اعتبارا ً ي  51يونيو .2152
التمرير الثاني للبطاقة
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