
TH!NK CASHLESS
WORLD’S SIMPLE & TRUSTED PAYMENTS

Recognised by:



…عنانبذة
األعمالرجلرسمعندماالفكرةبدأت

٢٠١٣عامفيالجوفالعزيزعبدالسعودي
ستاربكسمنديلعىلبيتابسمرشوع

لينطلق،السعوديةأرامكولمستثمري
وطنالفيالتجارلمساعدةبيتابسمرشوع
عربللدفعآمنحلعىلللحصولالعربي
.اإلنرتنت



مسريتنافيبارزةلحظات

3

المؤسسرسم
عدفلبوابةفكرة
يلمندعىلبسيطة

ستاربكس

2013عام
بيتابستأسست

مكونفريقمع
 .أعضاء 6من

أولمعالجةوتمت
دفععملية
مبارشة

2014يونيو
لدولالتوسع
الخليج

2015مايو
فياألولالمركز
فوربسقائمة

ةالناشئللرشكات
الواعدة

2016أبريل
تطبيقإطالق
فللهواتبيتابس
الذكية

2017ديسمرب

جائزةعىلحصلت
فيرشكةأفضل
منالماليةالتقنية
بزنساربيان

2018مايو
وقسدخلتبيتابس
إفريقياشمال

2019ديسمرب
منصةإطالق
ةاإللكرتونيالتجارة

المطورة
PT 2.0 

2020سبتمرب
PayTabs 

SwitchON:
مدفوعاتمنصة
موحدة

2021أغسطس



ماإلقليمستوىعىلثقة



اإلنرتنتعربسهلةدفعحلولتوفري
واألفرادللرشكات

المواطنتخدمعالميةمنصةابتكار
وأبسطأسهلحياتهوجعلالعربي
اإلنرتنتطريقعنللدفع

الهدف

الرؤية

األعمالروادتمكني



العالميتواجدنامعالخرباءفريقمنمزيجهونجاحنامفتاح
عالمًياالرائدةالدفعوحلول

PT 
SWITCH

كاملتصميم
الدفعلحلول

كاملتوصيل
ألنظمة
الدفع

عالميةأسواق 7
أكربوتوسع

وذوعالميحضور
خربة

للرشكاتأرسعنمو
الرائدة

األعمالروادتمكني



Fraud
Management

Digital Banking

Card & Wallet
Management

Debit Cards

Credit
Cards

Virtual Cards

Prepaid Cards

Authorization

Wallet
s

Card
Production

ATM
Management

Cash Management

Monitoring

ATM Driving

Switching

Authorization

POS
Management

Merchant Portal

POS Driving

e-Commerce
Suite

Merchant Portal

SoftPos

Internet BankingQR Payments

USSD

Mobile Banking

Detection

Prevention

كاملتوصيل
المدفوعاتلدورة

الرقمية

اليتالطرقبجميع
العميلتناسب

للعملخصيصامصمم
معاوالنمو 3DS

PAYTABSSWITCHON: الرقميةالمدفوعاتمنالقادمالجيل

Payment Gateway

https://site.paytabs.com/en/pt-switchon/


تفويض
المعامالت

البطاقاتإصدار
وماديافرتايض

شبكةحلول
اآليلالرصاف

والتحويلالتفويض والمحافظالبطاقاتإدارة
الرقمية

التشغيلسهولة•
البطاقاتأنواعجميعيدعم•
ظوالمحافاالفرتاضيةالبطاقاتدعم•

الرقمية
العالمةوخياراتالربامجإدارة•

المشرتكةالتجارية
والتواقيتالعمالتتعدد•
أو PT-Switchمعبالتناقسيعمل•

.ذاتهبحد
بعدعناآلمنالتنفيذ•
أسابيع 10-8بـيقدر•

للتنفيذ

اآليلالرصافأجهزةإدارة
ومراقبةتحكمتوفري•

اآليلالرصافأجهزة
لمعظمُبعدعنالتحكم•

التجاريةالعالمات
الرصافألجهزةالمعروفة

اآليل
عنالتحكممفتاحدعم•

.بعد
.والتوقعاتالنقدإدارة•
النقدتدويرإعادةدعم•
ير• المتكاملةالتقار
المتعددةالعمالترصف•
العمالتتحويلدعم•

التشغيلسهولة•
القنواتعربالتسويقإمكانية•

الموحدة
للتطوروقابلفوريتوجيه•
الرشكاتأشهردعممعمتكامل•

 ,Visa, Mastercard, Amex)المالية
RuPay, CUP, JCB, etc)

التوقيتومتعددالعمالتمتعدد•

ةالسحابفيتنفيذهايمكن•
وفياالفرتاضية /الخاصة
العملأماكن

بعدعناآلمنالتنفيذ•
ذللتنفيأسابيع 10-8بـيقدر•

PAYTABS SWITCHON: الرقميةالمدفوعاتمنالقادمالجيل



الرسيعالكودحلول

QRالرسيعالكودمدفوعات•
التشغيلسهولة•
•Full Omni Channel Capability
وثابترسيعكحليقدم•
جهزةوأالبيعنقاطفيبالكاملدمجهيمكن•

اآليلالرصاف
الشهرية QRبرامجلمعظمدعم•
  QRبرامجيتوافقبمالتخصيصقابل•

المحلية

تموي،برمجيةكـخدمةتقديمهيتم•
رتاضيةاالفالسحابةفيأيًضاتنفيذه
العملأماكنوفي

الفوريالدفعحلول

حلول دفع فوري•
الفوريةالمدفوعاتدعم•

والشاملة
الفوريةالدفععملياتدعم•
البنوكقبلمننرشهايمكن•

ةمركزيوتسوياتكحلولالمركزية
البنوكقبلمناستخدامهايمكن•

صاللالتالبنوكغريمنوالمشاركني
الحساباتتصفيةبغرف

يتمو،برمجيةكـخدمةتقديمهيتم•
رتاضيةاالفالسحابةفيأيًضاتنفيذه
العملأماكنوفي

أو PT-Switchمعبالتناقسيعمل•
.ذاتهبحد

PAYTABS  SWITCHON: الرقميةالمدفوعاتمنالقادمالجيل



PayTabsبيتابستقدم Touch (Tap2Pay) ،حلوهو
قبوللتعطيلجاهز،كاردماسرتوفزيامنمعتمد
.اإلنرتنتوعىلالفعليةالمتاجرفيالدفع

PayTabsحلدمجيمكن Touch أواندرويدخاللمن
:ةالتاليالمزاياويوفر،مستقلكتطبيقتقديمه

عىل NFCمدفوعاتقبوللدينااآلمنالمشفرالحليتيح
NFCاندرويدهواتفأنواعجميع

أوالتاجرجهازعىلالشخيصالرقمإدخاليمكن
الدفععندالعمالءجهازإىل

غريقاتالبطامدفوعاترقمًياليقبلالحلتوسيعيمكن
التالمسية

دفعةبواببتشغيلبيتابستقومحيثالربطسهولة
قائمةعىلتحتويواليت PCI DSSمنمعتمدة
للبطاقةالحاليةالمعامالتلمعالجة

PT TOUCHDEMO VIDEO

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


مرنتسعرينموذج رسيعانتشار األرسعالدفعحل
للمؤسساتنمًوا

قبلمنبهموثوق
العالماتمعظم

التجارية

نجاحكمهونجاحنا

End to End 
Functionality

حديثةتقنيةمنصة
للتطويروقابلة

فيورسعةخفة
داخليةقراراتاتخاذ

للمؤسساتمناسبة
حجمأيمن

الربطفيخربة
التكاميل

رسيع،للتحجيمقابل،حديث،رشيق،خفيف



!بيتابسقوةعىلتعرف



األعمالقطاعات
 :التجارألالفالرقميالدفعحلولنقدم

:منها،مجال٤٥منأكرثفي

والسياحةالسفر بالتجزئةالبيع والمرشوباتالمأكوالت ةوالتقنيالتكنولوجيا

الحرالعمل األعمالرواد المتوسطةالرشكات العالميةالرشكات
والعمالقة

الماليةالمؤسسات



؟بيتابسمععليهالحصوليمكنكالذيما

يقعنالدفع عنالدفع /األنرتنتطر
يق الموبايلطر

بشكلمستحقاتكعىلاحصلأوادفع
وبسهولةوآمنفوري

الفواتريتكرار
اديالنلعضوياتالدفعإلعدادوممزيمثايل

وغريهاالتعليميةوالرسوم

الدفعروابط
قنواتعربمشاركتهيمكنآمندفعرابط

االجتماعيالتواصل

اإللكرتونيةالفواتري
والمخصصةالرسيعةللفواتري



المحيلالتعاون
تجارةالبحلولاالستمتاعمنالمحلينيالتجارآالفبيتابسمعالتعاونيتيح

اإللكرتونية



PT 2.0التاجرمعلوماتلوحة
المجانيةالمعلوماتلوحةخاللمنالتجاريةالمعامالتومراقبةوقياستتبع

بناالخاصةالبوابةخاللمنإصدارتناألحدثالمحسنةالممزياتبتجربةقم



التاجرمعلوماتلوحةممزيات
إصدارتناألحدث

خلةالمدالبياناتعىلتلقائياًًالتعرف•
متعددةدفعطرقدمج•
أجهزةمعاالستجابةرسيعتصميم•

المحمولةواألجهزالكمبيوتر

الفيديوشاهد

https://youtu.be/uboMsAOM7hQ


اإللكرتونيةالفواتري

وتمكنيللشاشاتوالشكلالمظهرتحسني•
مظهرالتاريخيةالفواتريإىلالوصولمنالعمالء
منالعمالءلتمكنيللشاشاتمحّسًومظهر
التاريخيةالفواتريإىلالوصول

المتكررةالفواتريإعدادعىلالقدرة•
متعددةلعمالتدعم•
اءإجرمنالعمالءالرسيعةاالستجابةرمزيمّكن•

،الدفعصفحاتإىلوتوجيههمضوئيمسح
إضافيةتطبيقاتاستخدامإىلالحاجةدون

تكررةالمالفواتريإلنشاءالفواتريقوالبإنشاء•
أكرببكفاءة

محتوىجودةلتحسنيالقوالبتطويريمكن•
الفاتورة

عربالفواتريومشاركةواستالمإرسال
الربيدأوالرسيعةاالستجابةرمز

نواتقأوالقصريةالرسائلأواإللكرتوني
االجتماعيالتواصل



PAYLINKS

أورامانستقأوفيسبوكعرببالبيعقم
مراسلةخدمةأيأوواتساب

البيعكليتيحاالجتماعيةللتجارةالجديدحلنا
المالوكسبمزنلكفيمرتاحوأنت

أنتيمكنكآمندفعرابطإنه .بسهولة
ةمنصأيعربعمالئكمعمشاركتهوتاجرنا
عىلأموالعىلوالحصولشهريةمراسلة
!الفور



التجارحلول

لجةمعاتمكنيإىليهدفدفعحلهوبيتابسسوق
يدالعدتستضيفاليتالمؤسسات /للرشكاتالدفع
.ناحهمجتحتالفرعينيالتجارأوالبائعنيأوالمتاجرمن

بيتابسسوق

محليةدفعوخياراتمتعددةعمالت-
الرقميةوالمحافظاالئتمانبطاقاتيدعم-
االحتيالمكافحةقواعد-
ومخصصةفريدةفواتري-
Paylinks&QRمثلاالجتماعيةللتجارةدفعوسائل-
والمجمعةالفرديةالفواتري-
والمكررةالمجدولةاليدويةالفواتري-
الجاهزةاإللكرتونيةالتجارةملحقات-
والمدفوعاتالمتجرحسابات-



الـتـعـلـيـمولحــلــ

التعليمحلول
المدارستمّكنمركزيةرسومدفعبوابة
تحصيلإلدارةآمنةمنصةخاللمن

.الرسوم



حلولًالعملًالحر

Paymesفوائد

:بيعًأكرث✓
احصلًعىلًاألموالًفيًثوانً 

:راحةًالبال✓
منصةًواحدةًوآمنة

:قمًببناءًمتجركًاإللكرتوني✓
.بيعًمنتجاتكًبرسعة

دًاحصلًعىلًاألموالًعربًرابطًإلكرتونيًأوًالكو✓
:الرسيع

األمرًسهلًمثلًإرسالًرسالةًنصية

:عددًأقلًمنًاألعمالًالورقية✓
الًتوجدًنماذجًأوًمستندات



البديلةالدفعوطرقواإلقليميةالمحليةالبطاقاتمنالعديدإىلالوصولإمكانيةبيتابستوفر
.الدفعومعالجاتالمرخصةالبنوكمعمبارشةرشاكةخاللمن

المتعددةالدفعخيارات



مواقعمعاإللكرتونيالربط
العالميةالتجارة

التسوقعربةلمنصاتجاهزةملحقات•
الشهرية

اإللكرتونيةالتجارةمنصاتمعالتكامل•
اتالتطبيقبرمجةواجهاتباستخدامالشائعة
بناالخاصة

برمجةواجهاتباستخدامالدمجأيًضايمكنك•
بناالخاصةالمبارشةالتطبيقات

ءالعماليبقيمما،جيًدامصممةدفعنافذة•
الدفععمليةخاللمنموقعكعىل

األنيقiFrameإطارمعالتوجيهإلعادةحاجةال•
بناالخاص

تطبيقاتمعالتكامل :متطورةتطبيقات•
تشغيليةحزمباستخدامالمحمولةاألجهزة
iOSو Androidالتشغيللنظامي



والدعمالعمالءخدمة

االنجربه

https://support.paytabs.com/en/support/home


3D Secure 
Authenticat ion

Dual  Layer 
Fraud Protect ion

3D Secure 
Authenticat ion

PCI-DSS 
Cert i f ied

Amex
Safe Key

االحتيالمنوأمانبالراحة



النجاحرشكاء



:عربمراسلتناأو
<sales@PayTabs.com>

:عربمعناتواصل
@paytabs 

االجتماعيللتواصلمواقعناإىلانضم

https://web.facebook.com/paytabs?_rdc=1&_rdr
https://www.linkedin.com/company/3621272/
https://www.instagram.com/paytabs/?hl=en
https://twitter.com/PayTabs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

