
Online Invoicing with PayPage

No Website Required

Quick, Reliable and Secure

Manage multiple invoices

Convenient & User Friendly

Recurring Payments
Charge customers on daily, weekly & monthly basis

With PayPage you can send invoices online to your customers with a click of a button, even without a 
website. Your customers can pay using a credit or a debit card instantly. Some of the benefits are:

بيتابسدليل 



…عنانبذة

يالجوفالعزيزعبدالسعودياألعمالرجلرسمعندماالفكرةبدأت  
ف 

وع٢٠١٣عام ،السعوديةأرامكولمستثمريستاربكسمنديلعىلبيتابسمشر
وعلينطلق يالتجارلمساعدةبيتابسمشر  

يالوطنف  حلعىلولللحصالعرب  
يللدفعآمن نتعب  .اإلنبر



مسيرتنافيبارزةلحظات

2013
رسم المؤسس فكرة لبوابة دفع 

بسيطة على منديل ستاربكس

2014
ن مع فريق مكوبيتابستأسست 

وتمت معالجة . أعضاء6من 

أول عملية دفع مباشرة

2015
التوسع لدول الخليج

2016
المركز األول في قائمة فوربس 

للشركات الناشئة الواعدة

2017
للهواتف بيتابسإطالق تطبيق 

الذكية 

2018
رسم المؤسس فكرة لبوابة دفع 

بسيطة على منديل ستاربكس

2019
يادخلت سوق شمال إفريقبيتابس

2020

ة  إطالق منصة التجارة اإللكتروني
 PT 2.0المطورة

2021

PayTabs SwitchON:

منصة المدفوعات لبنوك 
والتكنولوجيا المالية

2022

Paymesاالستحواذ على 



النجاحشركاء



ليماإلقمستوىعلىثقة



ي يسهلةدفعحلولتوفب  نتعب  كاتللاإلنبر شر
واألفراد

يالمواطنتخدمعالميةمنصةابتكار العرب  
يقطريعنللدفعوأبسطأسهلحياتهوجعل

نت اإلنبر

الهدف

الرؤية

الهدف و الرؤية



امفتاح جهونجاحن اءفريقمنمزي     لخب  امعا واجدن يت لم  عا ل ا
لدفعوحلول دةا ئ را ل اا مًي ل عا

PT SWITCH

للحلويكاملتصميم
الدفع

لكامتوصيل
الدفعنممةألي

عالميةأسواق 7
يوتوسع أكب 

يحضور عالم 
ةوذو خب 

أرسعنمو

كات الرائدةللشر

األعمالروادتمكي   



8

PAYTABSSWITCHON:الجيل القادم من المدفوعات الرقمية

شاهديالفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=LjMMlJpR7aA


ينموذج مرنتسعب 
رسي    عانتشار نمًوااألرسعالدفعحل

للمؤسسات

معممقبلمنبهموثوق

التجاريةالعالمات

نجاحكمهونجاحنا

End to Endخاصيةي حديثةتقنيةمنصة
للتطويروقابلة

يورسعةخفة  
 
ف

داخليةقراراتاتخاذ

للمؤسساتمناسبة
حجمأيمن

ة يخب   
 
الربطف

ي التكامىل 

خفيف ، اجايل ، حديث ، قابل للتحجيم ، سريع



شاهديالفيديوي

امنمعتمدحلوهو يوفب   يلدفعاقبوللتعطيلجاهز،كاردماسبر  
 
ف

نتوعىلالفعليةالمتاجر .اإلنبر

تقديمهأواندرويدخاللمن PayTabs Touchحلدمجيمكن
:التاليةالمزاياويوفر،مستقلكتطبيق

جميععىل NFCمدفوعاتقبوللدينااآلمنالمشفرالحليتيح
NFCاندرويدهواتفأنواع

يالرقمإدخاليمكن أوالتاجرجهازعىلالشخص 
الدفععندالعمالءجهازإىل

يالبطاقاتمدفوعاترقمًياليقبلالحلتوسيعيمكن التالمسيةغب 

 PCIمنمعتمدةدفعبوابةبتشغيلبيتابستقومحيثالربطسهولة
DSS ي  

بطاقةللالحاليةالمعامالتلمعالجةقائمةعىلتحتويوالتر

PTTOUCH نظام نقاط البيع

https://www.youtube.com/watch?v=zmRcW6310a0


!بيتابسقوةعىلتعرف



األعمالقطاعات

يالدفعحلولنقدم  :التجارآلالفالرقم 

والسياحةالسفر بالتجزئةالبيع وباتالمأكوالتي والمشر والتقنيةالتكنولوجيا

الحرالعمل األعمالرواد المتوسطةالشركات كات والعمالقةالعالميةالشر الماليةالمؤسسات

:مجال، و منها 45في اكثر من 



؟بيتابسمععليهالحصوليمكنكالذيما

لدفع نتطريقعنا لدفع /األنتر ايلطريقعنا لموب ا

وادفع وآمنفوريبشكلمستحقاتكعىلاحصلأ
وبسهولة

تت  تكرار لفوا ا

ي اىل  يمث لدفعإلعدادوممب   ناديلعضوياتا ل لرسويا موا
يمية تعل ل هاا وغب 

لدفعروابط ا

يمشاركتهيمكنآمندفعرابط تواصلقنواتعب  ل ا
ي االجتماع 

تت   لفوا يةا ون اإللكتر

ي تب  لفوا لمخصصةالشيعةل وا



المحليالتعاون

ونيةجارةالتبحلولاالستمتاعمنالمحليي  يالتجارآالفبيتابسمعالتعاونيتيح اإللكبر



ات ز التاجرتحكملوحةممي 

يالتعرف•
ً
المدخلةالبياناتعىلتلقائيا

متعددةدفعطرقدمج•
وترالكمبيأجهزةمعاالستجابةرسي    عتصميم•

المحمولةواألجهز

الفيديوشاهد

https://youtu.be/uboMsAOM7hQ


ونيةالفواتي   اإللكير

عمالءالوتمكي  يللشاشاتوالشكلالممهرتحسي  ي•
يإىلالوصولمن هروممالتاريخيةممهرالفواتب 

إىلالوصولمنالعمالءلتمكي  يللشاشاتمحّسن
ي التاريخيةالفواتب 

يإعدادعىلالقدرة• المتكررةالفواتب 
متعددةلعمالتدعم•
ن•

ّ
مسحءإجرايمنالعمالءالشيعةاالستجابةرمزيمك

ي  
حاجةالدون،الدفعصفحاتإىلوتوجيههمضوب 
إضافيةتطبيقاتاستخدامإىل

يقوالبإنشاء• يإلنشاءالفواتب  بكفاءةررةالمتكالفواتب 
ي أكب 

محتوىجودةلتحسي  يالقوالبتطويريمكن•
الفاتورة

يومشاركةواستالمإرسال يالفواتب  أوةالشيعاالستجابةرمزعب 
يد يالب   

وب  ةالرسائلأواإللكبر ياالجتماالتواصلقنواتأوالقصب  ع 



روابط الدفع

يبالبيعقم واتسابأوانستقرامأوفيسبوكعب 
يأيأو منصةيتواصلياجتماع 

يمرتاحوأنتالبيعلكيتيحالجديدحلنا  
لكمف  ب  

.بسهولةالمالوكسب

يعمالئكمعمشاركتهيمكنكآمندفعرابط أيعب 

يمنصة رااموالكيفويعىلوالحصولتواصلياجتماع 



التجارحلول

كاتلالدفعمعالجةتمكي  يإىليهدفدفعحلهوبيتابسسوق  /لشر
يالمؤسسات  

التجاروأالبائعي  يأوالمتاجرمنالعديدتستضيفالتر
.جناحهمتحتالفرعيي  ي

بيتابسسوق

محليةدفعوخياراتمتعددةعمالت-
يةالرقموالمحافظاالئتمانبطاقاتيدعم-
االحتيالمكافحةقواعد-
ي- ومخصصةفريدةفواتب 
مثلاالجتماعيةللتجارةدفعوسائل-

Paylinks&QR
ي- والمجمعةالفرديةالفواتب 
ي- والمكررةالمجدولةاليدويةالفواتب 
ونيةالتجارةملحقات- الجاهزةاإللكبر
والمدفوعاتالمتجرحسابات-



مالتعليولحــلــ

لتعليمحلول ا

نمركزيةرسومدفعبوابة
ّ
خاللمنالمدارستمك

.الرسومتحصيلإلدارةآمنةمنصة



ي✓ :بيعيأكب 

ي يثوان   
حصليعىلياألمواليف 

راحةيالبال✓

منصة واحدة وآمنة

ي✓  
وب  :قميببناءيمتجركياإللكبر

..منتجاتكيبشعةيع

يأويالكوديالشي✓  
وب  يرابطيإلكبر :ي    عاحصليعىلياألمواليعب 

األمريسهليمثليإرساليرسالةينصية✓

:عدديأقليمنياألعماليالورقية✓

اليتوجدينماذجيأويمستندات

Paymesمنصةي

اتي Paymes :ممب  



اكةخاللنمالبديلةالدفعوطرقواإلقليميةالمحليةالبطاقاتمنالعديدإىلالوصولإمكانيةبيتابستوفر رسر
ة .الدفعومعالجاتالمرخصةالبنوكمعمبارسر

المتعددةالدفعخيارات



والدعمالعمالءخدمة



3 D  S e c u r e  
A u t h e n t i c a t i o n

Dual  Layer  
F raud  Protect i o n

3 D S ecure  
Authen t i ca t i on

PC I -DS S  
C er t i f ied

Amex
S afe  Key

االحتيالمنوأمانبالراحة

متوافق مع المعايير العالمية

حاصلة على شهادة بيتابس PCI-DSS  من خاللها تقدم لك الحماية

على بيانات و معلومات الدفع الخاصة بك و تسهل المعامالت بشكل 

.سلسل و امن



ي :تواصليمعنايعب 

-امسح الرمز  -
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